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1 . I n le idin g
In de week van 15 mei 2017 heeft Hollandia archeologen in opdracht van dhr. D. Rumpff,
beleidsmedewerker bodem, energie en grondstoffen, Team Ruimtelijke Ontwikkeling
en Milieu van de gemeente Gorinchem een archeologisch booronderzoek uitgevoerd
voor meerdere planlocaties binnen de historische binnenstad van Gorinchem, gemeente
Gorinchem (Z-H)(afbeelding 1). Aanleiding voor het onderzoek is het (ver)plaatsen en
verwijderen van 9 ondergrondse vuilcontainers. De hiermee gepaard gaande bodemingrepen
vormen mogelijk een bedreiging voor het archeologisch bodemarchief. Aan de hand van het
in 2016 opgestelde programma van eisen zijn 6 van de locaties aangewezen waar archeologisch
vooronderzoek plaats dient te vinden (Floore 2016). Het doel van het booronderzoek is om
de archeologische verwachting te toetsen en eventueel aan te vullen. Tevens kan hiermee
vastgesteld worden hoe de opbouw van de bodem is, of er archeologische waarden aanwezig
zijn dan wel de bodem verstoord is. Het booronderzoek is uitgevoerd volgens de bepalingen
uit het programma van eisen en de kwaliteitsnorm Nederlandse archeologie, versie 4.0.
Naderhand zal de onderzoeksdocumentatie aan het gemeentelijk archeologisch depot van de
Gorinchem worden aangeleverd.

Afbeelding 1. Luchtfoto van Gorinchem met de boorlocaties aangegeven met een rode ster.
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2 On de r zoe k sge bie d
De centrumcoördinaat van het plangebied is: 126.652/426.942. De coördinaten van de
afzonderlijke locaties staan vermeld bij de desbetreffende paragrafen. De locaties bevinden
zich verspreid binnen de historische kern van Gorinchem. De onderzoekslocties bevinden
zich aan het Nonnenveld (1), Boerenstraat/Affuithof (2), Havendijk (3), Bagijnewal
(4), Varkenmarkt (5) en Groenmarkt (6). Ter hoogte van de eerste 4 locaties wordt een
vuilcontainer toegevoegd aan de reeds aanwezige containers. Aan de Varkenmarkt zullen
2 containers worden verwijderd en zullen 4 nieuwe worden geplaatst. Bij de Groenmarkt
zal aan de bestaande containers een extra rij van 4 containers worden toegevoegd. Voor het
plaatsen van de containers zal per container een gat gegraven worden met een afmeting van ca.
2,20 x 2,20 x 2,20 meter. De containers zullen in hun geheel ondergronds geplaatst worden.
Bij de graafwerkzaamheden die hiermee gepaard gaan is het mogelijk dat het bodemarchief
verstoord wordt. Het onderzoeksgebied is op de archeologische verwachtingskaart gelegen in
een zone binnen de historische binnenstad. De gehele binnenstad is gekenmerkt als een gebied
met een hoge archeologische verwachting. Voor de zones met een zeer hoge archeologische
verwachting voor de late middeleeuwen en nieuwe tijd die op de verwachtingskaart(en) zijn
onderscheiden geldt dat plangebieden met een oppervlakte kleiner dan 30 m2 of met een
verstoringsdiepte van maximaal 30 cm beneden maaiveld zijn vrijgesteld van onderzoek.
Ter hoogte van locatie 2, 5 en 6 geldt tevens een zeer hoge verwachting op archeologie maar
doordat de aanwezige archeologische resten zich hier direct onder het maaiveld bevinden en
van groot belang voor Gorinchem zijn dient bij alle grondroering archeologisch onderzoek
plaats te vinden. Met het plaatsen van 12 nieuwe containers van 2,2 x 2,2 x 2,2 meter zal
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Afbeelding 2: Het onderzoeksgebied, met een rood kader aangegeven en geprojecteerd op een
luchtfoto van het gebied.
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minstens 58m2 grond geroerd worden en dieper worden gegraven dan 30 centimeter onder
het maaiveld waardoor archeologisch vooronderzoek verplicht is.
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3 D oe l e n m e t h ode
Het doel van het verkennend booronderzoek is vast te stellen of er archeologisch relevante
niveaus aanwezig zijn en of de bodem intact is. Daarbij dient behalve de bodemopbouw
ook gekeken te worden of er binnen het plangebied archeologische resten of indicatoren van
vroegere bewoning aanwezig zijn. In een in 2016 opgesteld programma van eisen (Floore
2016) zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:
- Wat is de aard, orientatie en omvang van de archeologische sporen?
- Uit welke perioden dateren de archeologische resten?
- Indien er huisplaatsen worden aangetroffen, is er sprake van fasering en hoe ziet deze er uit?
- Valt, indien gevonden, er aan de hand van het gevonden skeletmateriaal iets te zeggen over sexe,
leeftijd en kwaliteit van leven van de overledene?
- Zijn de archeologische resten behoudenswaardig?
- Hoe ziet de bodemopbouw er uit?
- Het plangebied heeft een bodemkundige situatie die in archeologisch opzicht hoog, namelijk
archeologie waarde 2, scoort. In hoeverre is de ondergrond in de 20e eeuw verstoord?
Om tot een archeologisch advies te komen is met het oog op het booronderzoek een extra
vraag geformuleerd:
- Dienen er archeologische vervolgstappen te worden ondernomen? Te beantwoorden per locatie.
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4 . La n dsch a ps- e n be w on in gsge sch ie de n is
Uit: Floore 2016
Regionale archeologische en cultuurlandschappelijke context
De rivier de Linge verbond van oorsprong de Waal (nabij Tiel) in het noorden met de BovenMerwede (Gorinchem) in het zuiden. Dateringen van sedimentatielagen van de riviertonen
aan dat de stroom actief werd in de (midden tot late) ijzertijd (Berendsen & Stouthamer
2001, 215). Het grove sediment dat bij hoog water langs de oever van de rivier werd afgezet
vormde een oeverwal, die vanaf de Romeinse tijd een aantrekkelijke bewoningslocatie vormde
vanwege de hoge ligging ten opzichte van het omliggende landschap (Formatie van Echteld).
Langs de Linge zijn sporen van bewoning aangetroffen, nabij Gorinchem onder andere resten
van een Romeinse nederzetting bij Arkel (waarnemingsnr. in ARCHIS: 57052) en enkele
losse vondsten uit deze periode, waaronder bij Spijk (waarnemingsnr: 31031). De lithologie
van oeverwallen laten zich doorgaans kenmerken door grovere sedimenten, van grindig zand
tot sterk siltige klei. Een korte inventarisatie van de boringen die zijn geregistreerd in de
online database van het DINO-loket van de Geologische Dienst Nederland laat bijvoorbeeld
zien dat bij Kedichem, in een binnenbocht van de Linge, vanaf circa anderhalve meter
onder het maaiveld (siltig) zand aanwezig is. Verder stroomafwaarts worden de sedimenten
beduidend fijner. In het mondingsgebied van de Linge was de stroomsnelheid door het
gering verval van de rivier lager, waardoor fijner sediment kon bezinken op de oeverwallen,
die hier dan ook enigszins lager en smaller zijn dan stroomopwaarts. De stroomsnelheid
werd nog verder beperkt door opstuwing van het rivierwater vanuit de Noordzee (Van den
Berg & Floore 2003, 8). De bovenste lagen van de bodemopbouw nabij de vindplaats bij
Spijk (vanaf ca. een meter onder het maaiveld) bestaan uit sterk siltige klei. Nog verder
stroomafwaarts bij de Romeinse nederzetting bij Arkel, was matig siltige klei aanwezig in
een boring. Op verschillende locaties in Gorinchem is bij archeologisch onderzoek een
ruim 0,5 m dikke, lichtgrijze kleilaag (zwak tot matig siltig) aangetroffen die de top van de
fluviatiele afzetting vormt. Daaronder bevatten de afzettingen organisch materiaal en kunnen
worden gekwalificeerd als komafzettingen van licht humeuze zwak tot matig siltige klei, tot
licht kleiig veen. Na de bedijking van de Linge werd het verloop van de rivier min of meer
geconsolideerd. Bij de aanleg van de Korten- en Langendijk in de 13e eeuw, is de rivier in een
rechte lijn uitgegraven vanaf het punt waarop hij aankomt in de stad, tot aan de monding
in de Merwede (Waale 1990, 172). De loop van de Linge volgt hier een afwijkende lijn
ten opzichte het logische verloop van de meander. De dijk aan de oostzijde van de Linge,
de Spijksedijk, maakt ten noordoosten van Gorinchem een scherpe knik naar het zuiden,
waarna hij van de loop van de rivier afwijkt (Lingsesdijk). De ruimte die hiermee tussen de
dijk en de rivier gecreeerd werd, had mogelijk een functie die gerelateerd was aan de burcht
van de Arkels, die hier in het laatste kwart van de 13e eeuw verrees. Het laaggelegen, natte
land werd denkelijk gebruikt als weiland of rietland, of had een rol in de verdediging van de
burcht. De ligging van de dijk zou daarmee ook de (veranderde) bezitsverhoudingen in de
13e eeuw kunnen weergeven.
Historie
In de vroege middeleeuwen bevond het stroomafwaartse deel van de Linge, voorbij Tiel, zich
in de gouw Teisterbant, dat als gebied in historische bronnen uit het begin van de 8e eeuw
al wordt vermeld. De invloedssfeer van de graven van Teisterbant breidde zich uit vanuit
central plaatsen, zoals Tiel in het noordoosten, over de oeverwallen langs de rivieren richting
het westen (Stamkot 1982). In Arkel zijn bij archeologisch onderzoek enkele scherven uit
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de 8e en 9e eeuw gevonden, van het zogenoemde Badorf-aardewerk (Sarfatij 1976). In de
hierop volgende Ottoonse periode nam de macht van het bisdom Utrecht over de gouw
geleidelijk aan toe, waarmee de naam Teisterbant verdween. Het aantal aan Utrecht gelieerde
parochiestichtingen raakte hiermee in een stroomversnelling. In 999 schonk Keizer Otto
III onder meer een goed te Arkel aan de Utrechtse bisschop Ansfried (Stamkot 2005). Dit
goed vormde mogelijk de basis voor ontginning van de stroomrug ten zuiden van Arkel
tot aan Gorinchem: het Hoogland. 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 waar
vanuit 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 persoonsnaam van de heer van
Goor (omstreeks 1018) (Stamkot 2005; idem 2009). Het woord “goor” kan ook betrekking
hebben op een moeras of drassige plek (mond. med. dhr. A.J. Busch;Bruch 1940, V). De
“-(in)hem” uitgang van Gorinchem betekent echter dat een vroegere datering ook denkbaar
is. Plaatsnamen die op -ingahem of -hem eindigen gaan mogelijk terug op 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 dit 11e-eeuwse hof kunnen
bevestigen. Archeologische sporen uit de vroege en volle middeleeuwen zijn in Gorinchem
vooralsnog onbekend. Volgens een hypothese van dhr. Stamkot zijn er in het stratenpatroon
van het zuidwestkwadrant van het middeleeuwse Gorinchem mogelijk de contouren van de
verkaveling van het Hoogland zichtbaar - en daarmee de grenzen van het landsheerlijke hof
(Stamkot 2006; idem 2009). In de loop van de tweede helft van de 11e eeuw werd de invloed
van het Utrechtse bisdom tanende ten gunste van die van de graven van Holland. Halverwege
de 13e eeuw verwierf het geslacht van de heren van Arkel de zeggenschap over Gorinchem en
het omliggende land, wat het begin van de bloeiperiode van Gorinchem inluidde. In deze
periode kreeg Gorinchem enige stedelijke allure, met een aarden omwalling, grachten en een
stenen kerk (ingewijd in 1263). De stadswording zette zich voort in de 14e eeuw, uitmondend
in het verlenen van stadsrecht door Otto van Arkel in 1382. De verstening van de stedelijke
bebouwing nam gedurende de 14e en 15e eeuw toe: op het Hof van Arkel verrees rond 1400
een imposante residentie (Van Genabeek et al. 2005); de eerste kerk, waarvan de toren in 1361
werd verwoest door natuurgeweld, kreeg in de 15e eeuw een opvolger in de gotische bouwstijl;
in de Hoogstraat,tegenover de Arkelstraat, werd in de 14e eeuw een stadhuis gevestigd dat in
1437 werd verplaatst naar de Grote Markt. Er werden kloosters, een begijnhof (1402) en een
gasthuis (1321) gebouwd, en in de Arkelstraat verrees mogelijk al in de 13e eeuw de Heilige
Geestkapel. Aan het eind van de 14e eeuw werd de stad omgeven door een stenen stadsmuur
met omgrachting (Smole & Dijkstra 2005). Na het eind van de Arkelse oorlogen in 1412
werd Gorinchem onderdeel van het gewest Holland, waarover de graven van het Beierse en
later het Bourgondische huis heersten. Onder dit bewind werd, door Karel de Stoute, in het
uiterste zuidwesten van de stad het slot de Blauwe Toren gebouwd (1467). Vanaf het eind van
de 16e eeuw nam de economische welvaart van Gorinchem snel toe, net als in de rest van de
Republiek. De oppervlakte van de stad was na de aanleg van de vestingwerken in het derde
kwart van de 16e eeuw zo goed als verdubbeld. Op de vrijgekomen grond binnen de nieuwe
stadsgrenzen aan de westzijde van de stad werd de toegenomen welvaart duidelijk zichtbaar
in de stadspaleizen met grote weelderige tuinen (Floore 1998c). Archeologische vondsten uit
de 17e en 18e eeuw die aan het licht zijn gekomen bij een onderzoek dat aan de Nieuwstad
heeft plaatsgevonden, bevatten aanwijzingen voor een betrekkelijk welvarend huishouden
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(Hoogendijk 2011).
Het ontstaan en de morfologie van het vroegstedelijke Gorinchem
De geschiedschrijving van het jonge Gorinchem kent vele onzekerheden. In de vorige
paragraaf werd, naar de hypothesen van dhr. Stamkot, een oorsprong in de 10e/11e eeuw
besproken, ondermeer in verband met de naamgeving en perceelsvormen. Archeologisch
onderzoek in de middeleeuwse kern van de stad hebben tot op heden echter geen resten uit
deze periode aan het licht gebracht. Dit biedt mogelijkheden voor het verkennen van een
alternatieve theorie omtrent het ontstaan van Gorinchem. De inspiratiebron hiervoor wordt
geboden door de gedachte dat Gorinchem een gestichte stad zou kunnen zijn (mond. med. P.
Floore), naar analogie met de Franse bastiden of Nederlandse nieuwsteden zoals Elburg,
Megen of Batenburg (Rutte 1995). In de late middeleeuwen nam de opkomst van steden
een grote vlucht. Vele steden werden in deze periode gesticht door machthebbers van
uiteenlopende statuur, vaak met als doel het uitbreiden van politieke en economische invloed.
In het geval van de stichting van Gorinchem zijn de leden van het geslacht van de Arkels
de “usual suspects”. Geschiedschrijver Kemp spreekt over de ondergang van de nederzetting
Wolpheren (“Wolfaren”) als oorzaak voor het ontstaan van Gorinchem: “Wederkomende tot
de stichting, Heer Ian deed al de huysen van ‘t Dorp Wolfaren afbreken, en gebood die te
stellen om den voorschreven Toorn, in form van een Stadt, de steenen van d’afgebroken Kerk
van Wolferen wierden gebruykt tot het maken van een Kerk, aan den selven Toorn, als noch
de grootste Kerk van Gorinchem, dan, of den Toorn, doe soo hoogh was als nu, of datter noch
een stagie op gemetzeld wierd, of dat hy doe van gronds op gemetzeld is (‘t welk ik best geloof
) is my onbekend: (...)” (Kemp 1656, 35). Kemp schrijft de stichting van Gorinchem dus toe
aan Heer Jan, ofwel Jan VII van Arkel, de laatste telg uit het zogenaamde eerste Arkelse huis.
Het bestaan van de eerste generatie van het Arkelse huis wordt door M.J. Waale betwist - hij
laat het geslacht van de Arkels beginnen bij Herbaren II van der Lede, die zich tussen 1243
en 1253 heer van Arkel gaat noemen (Waale 1990, 34 ff.). De genealogie die door Waale
is opgesteld is gebaseerd op gedegen bronnenonderzoek, uiteraard in sterk contrast met de
geschiedschrijving van Kemp, die gekleurd is door een deels verzonnen stichtingskroniek
waarin de bron van het geslacht van de Arkels in Troje wordt gesitueerd. Halverwege de 13e
eeuw verwierven de Arkels Gorinchem van de graven van Bentheim. De overdracht vond
mogelijk plaats na 1248, omstreeks de periode waarin de heren Van der Lede de naam Arkel
aannemen (Waale 1995). De oudste vermeldingen van de naam Gorinchem (1204-1222 en
1224) hebben betrekking op verlening van tolvrijheid van de graven van Holland aan deze
graven van Bentheim, “te Gorcum wonende” (Bruch 1940, 4-5). De aard van de woonplaats
wordt in deze bronnen niet verder omschreven. Een mogelijk iets vroegere vermelding (na
1205) vermeldt dat het domkapittel van Utrecht een halve hoeve bezit in Gorinchem. Pas de
eerstvolgende schriftelijke bron, uit 1282 - eveneens een verlening van tolvrijheid, maar nu
aan de heer van Arkel, spreekt van een plaats. Is het wellicht mogelijk dat Gorinchem onder
de heren van Bentheim uit niet veel meer bestond dan een hoeve in een ontginningsgebied
(Waale 1995)? De heren van Arkel kunnen dus inderdaad worden gezien als de stichters
van het vroegstedelijke Gorinchem. Niet Jan VII van Arkel, zoals Kemp veronderstelt, maar
Herbaren II van Arkel. De Van der Ledes verplaatsten na de naamswisseling het zwaartepunt
van hun activiteiten naar het zuiden van het rivierengebied. Het opbouwen van een
handelsnederzetting aan een strategische plek aan de monding van de Linge, was hiervan
ongetwijfeld een doelgericht onderdeel. Onder de zoon van Herbaren II, Jan I “de Sterke”
(1253-1272) werd in Gorinchem een kerk gebouwd. Jan II (1272-1297) zet het werk van
zijn vader voort, door het bouwen van een imposante burcht, het uitgraven van de monding
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van de Linge en het consolideren van de oevers. In de literatuur wordt het jaartal waarin tot
de bedijking van de Alblasserwaard werd besloten (1277) doorgaans gelijkgesteld aan het jaar
waarin de Korten- en Langendijk in Gorinchem werden aangelegd (Stamkot 1982; Stamkot
2006; Emck 1929). Uit de resultaten van het onderhavige onderzoek kan echter worden
opgemaakt dat dit ook reeds onder het bewind van Jan I kan hebben plaatsgevonden. Het
stratenpatroon van het laatmiddeleeuwse centrum van Gorinchem is duidelijk georienteerd op
de oost-west as Westwagenstraat/Gasthuisstraat/Burgstraat en de dijken langs de Linge, in het
bijzonder de Korten- en Langendijk. Het bebouwingslint tussen deze dijk en de Arkelstraat/
Molenstraat (de voortzetting van de benedendijkse weg ten noorden van de stad) is zeer
regelmatig vormgegeven. Dit deel van de stad is niet tot stand gekomen door zogenaamde
organische groei, maar lijkt planmatig te zijn ingericht, als een bastidestad. Binnen de
halfronde omwalling die bij de stichting rond het westelijke deel van de stad werd aangelegd
kon deze planmatige aanpak wellicht niet worden doorgezet. Een strak blokpatroon zoals in
Elburg of 13e-eeuwse nieuwsteden in Frankrijk of Italie is hier dus niet aanwezig (Boerefijn
2010). Het is echter aannemelijk dat de inrichting van de stad na de eerste planmatige
opzet zich schikte naar de hoofdassen in het stratenpatroon. In de loop van de 14e en 15e
eeuw werden de mogelijk nog dun bevolkte zuid- en noordwestkwadranten deels ingevuld
door de bouw van een begijnhof en kloosters. Een groot deel van het zuidwestkwadrant
viel mogelijk onder directe invloed van de heer. De eerste uitleg van de stad is gedeeltelijk
herkbaar aan de straten die in de registers in het gemeentearchief (“kohiers der verponding”)
al in de 14e eeuw genoemd worden (Emck 1914). De laat 13e-eeuwse datering van de vroegste
bewoningsfase van het vroeg-stedelijke Gorinchem wordt verder onderbouwd door gegevens
uit archeologische onderzoeken. Op vier plekken in de middeleeuwse stadskern werd
dermate diepgravend onderzoek gedaan dat de oudste bewoningslagen lagen - direct boven
de natuurlijke ondergrond - in kaart konden worden gebracht: de Krijtstraat (Van Genabeek,
et al. 2005), de Groenmarkt nr. 8 (De Koning, et al. 2009), de Groenmarkt (Hoogendijk
2012). Bij deze 3 onderzoeken werden de oudste bewoningssporen telkens aan het eind van
de 13e eeuw en/of in het begin van de 14e eeuw gedateerd.
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5 . On de r zoe k sr e su lt a t e n
Algemene bodemopbouw
De bovengrond bestond bij alle boringen uit een klinkerbestrating met hieronder een pakket
schoon geel zand. Dit pakket bouwzand is overal aangetroffen en bevond zich tot een diepte
tussen de 20 en 100 centimeter onder het maaiveld. Deze laag werd in de meeste boringen
gevolgd door meerdere lagen klei met wisselende hoeveelheden zand. In enkele boringen
werd de natuurlijke ondergrond aangeboord. Deze natuurlijke ondergrond bestond uit
afwisselend klei- en veenlagen.
Vanwege geografische spreiding van de boorlocaties zullen de boorresultaten hier per locatie
besproken worden. Hierbij worden zowel de bodemopbouw als de archeologische indicatoren
en de interpretatie beschreven
Locatie: Nonnenveld/Kalkhaven (RD-coöordinaten: 126800/426649)

Afbeelding 3: Ligging van de boringen op locatie Nonnenveld/Kalkhaven
De locatie Nonnenveld/Kalkhaven is gelegen in het zuidoosten van de stad, ten oosten van
de Linge. De locatie ligt in het tracé van de gedempte stadsgracht en kalkhaven. Op deze
plek zijn twee boringen geplaatst tot maximaal 300 centimeter onder het huidige maaiveld.
Na het lichten van enkele klinkers bleek vervolgens 10 centimeter bouwzand aanwezig. De
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rest van de bodemopbouw is zeer eenzijdig en bestaat zowel in boring 1 als in boring 2, tot
zeker 290 centimeter diepte, uit grijs/bruin, grof zand met naar de basis toe enkele kiezeltjes.
Binnen deze locatie is geen enkele archeologische indicator aangetroffen. Zeer waarschijnlijk
betreft het hier de demping van de gracht of haven die in 1870 gedempt is.
Gelet op het schone ophogingspakket zonder archeologische indicatoren wordt op deze
locatie geen vervolgonderzoek aanbevolen.

Locatie: Groenmarkt (RD-coöordinaten: 126534/426848)

10
4
6
8

9
3
5
7

Afbeelding 4: Locatie Groenmarkt. De geplaatste boringen zijn aangegeven met een rode ster. De
opgravingsput uit 2010 met de blauwe stippellijn.
De locatie Groenmarkt is centraal gelegen in de binnenstad, ten westen van de Linge. Op
deze locatie zullen vier nieuwe vuilcontainers geplaatst worden. De plek ligt binnen de
middeleeuwse kern van Gorinchem en vlak in de buurt van de kerk. In april 2010 heeft
direct naast de huidige locatie een archeologische opgraving plaatsgevonden naar aanleiding
van het plaatsen van enkele eerdere vuilcontainers (Hoogendijk 2010). Gedurende dit
onderzoek werden 37 begravingen aangetroffen en bestond de bodem uit bijna 2,00 meter aan
ophogingslagen die terug gaan tot aan de middeleeuwen. Daarnaast werden funderingsresten
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gevonden.
Met het booronderzoek zijn acht boringen binnen de planlocatie gezet. Hiervan zijn vier
boringen dicht bij de bestaande vuilcontainers geplaatst en vier op ca. 2,00 meter van de
bestaande containers. De vier boringen het dichtst bij de bestaande containers vallen (deels)
binnen de grens van de oude opgravingsput. Binnen deze boringen (Boring 3,5,7 en 9) is
in alle gevallen direct onder de bestrating een laag geel bouwzand aanwezig. Deze laag werd
gevolgd door licht bruin/grijs zand met baksteen, mortel en kleibrokjes. Dit pakket zette zich
door tot maximaal 200 meter onder het maaiveld in boring 9 en veranderde van kleur naar
grijs wanneer het onder het grondwater peil kwam. In boring 3, 5 en 7 vond stuik plaats op
baksteen op respectievelijk 55, 180 en 110 centimeter onder het maaiveld. Boring 9 kon wel
tot grotere diepte gezet worden. Het zandpakket bevond zich zoals gezegd tot 200 centimeter
diepte. Hierna werd een zandige, grijze kleilaag aangeboord waarin humeuze vlekken zaten.
Tussen 220 centimeter en 260 centimeter lag een donkerbruine zeer zandige en zeer humeuze
kleilaag met hout, steengoed en een stuk baksteen op 220. De onderste laag bestond uit zwak
zandige, zwak humeuze klei.
Boring 4, 6, 8 en 10 zijn op circa 2,0 meter afstand van de bestaande vuilcontainers geplaatst.
Hierbij is de meest noordelijke boring, boring 10, nog iets verder van de containers af
geplaatst op circa 3,0 meter. Ter hoogte van boring 4, 8 en 10 identiek aan de eerder gezette
boringen en werd tot maximaal 110 centimeter onder het maaiveld licht bruingrijs zand
aangetroffen waarin mortel en baksteen zat. Ter hoogte van boring 6 zat de onderzijde van
dit pakket aanzienlijk dieper op 190 centimeter onder het maaiveld. Hierna bevond zich in
deze boring een laag sterk zandige klei met een spoor baksteen tot 210 centimeter diepte en
een schone (mogelijk natuurlijke) kleilaag tot een diepte van 230 centimeter.
Binnen boring 4, 8 en 10 bevond zich onder het bovenste zandpakket een dik pakket aan
kleiige ophogingslagen. De lagen verschillen in kleur en zandigheid. De diepste archeologische
indicator bevond zich in boring 4 op 265 centimeter onder het maaiveld. Hieronder werden
nog een zwak kleiige, bruine veenlaag aangeboord en een zwak zandige grijze kleilaag. Deze
lagen zijn vermoedelijk natuurlijk. In vrijwel elke laag werden archeologische indicatoren
aangetroffen. De diepste indicatoren bestonden uit baksteen fragmenten tot 265 centimeter
diepte in boring 4. Onder andere houtskool, aardewerk, baksteen, leisteen en sintel werd
waargenomen in de boringen. Boring 10 werd verder van het stadhuis geplaatst en leverde
enkele stukken hout op met daartussen een stuk menselijk bot. Met de informatie uit het
eerdere onderzoek op deze locatie, waarbij meerdere graven werden gedocumenteerd, lijkt
het waarschijnlijk dat met het boren een grafkist is doorboord.
De algemene bodemopbouw op deze locatie laat eerste pakket zand zien van circa 1 meter
dik. Dit pakket is ook aangetroffen gedurende de archeologische opgraving en werd gedateerd
in de 19e eeuw of later. De boringen hieronder betreffen oudere ophogingslagen waarin zich
mogelijk nog graven bevinden. Vanaf circa 265 centimeter diepte beginnen de natuurlijke
lagen. Het dikkere pakket zand, zoals aangetroffen in boring 5, 6 en 9, is mogelijk veroorzaakt
door het eerdere onderzoek op deze locatie.
Gelet op de resultaten van het eerdere archeologische onderzoek op deze locatie, de grotendeels
intacte bodem en het aantreffen van waarschijnlijk een begraving in de boor wordt voor deze
locatie vervolgonderzoek aanbevolen. De stuik op mogelijke funderingen komt overeen met
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het onderzoek uit 2010.
ff
f ((RD-coöordinaten: 126437/426654))
Locatie: Boerenstraat/Affuithof

Afbeelding 5: Ligging van de boringen op locatie Boerenstraat/Affuithof
De locatie Boerenstraat/Affuithof is gelegen in het zuidwesten van Gorinchem, ten westen
van de Linge. De locatie valt binnen het gebied van de Blauwe Toren. Op deze plek zijn twee
boringen gezet waarvan een op de stoep en een op het aangrenzende parkeervak. Boring 11
betreft de zuidelijke boring op deze locatie die geplaatst is op het parkeervak. De bovenste
20 centimeter bestaat uit bestrating en geel bouwzand. Direct hieronder bevindt zich een
sterk zandige licht bruin/grijze kleilaag waarin baksteen, hout en mortel zit. Deze laag is
aanwezig tot 115 onder het maaiveld en wordt gevolgd door een matig slappe, zwak zandige,
matig humeuze zwart/grijze kleilaag met hierin houtskool en grijze kleibandjes van enkele
centimeter dik. De laatste laag betreft een zwak siltige grijze kleilaag met her en der wortels en
een brok verbrand leem op 150. Binnen de laag bevinden zich dunne zandbandjes. De laag
wordt naar onder toe schoner. Dit pakket is tot minstens 220 centimeter diepte aanwezig,
het einde van de boring. De bovenste laag betreften ophogingspakket met veel mortel en
baksteen. Vanaf 115 centimeter onder het maaiveld komt er fijne gelaagdheid in de bodem
en worden de lagen kleiig. Mogelijk hebben we hier te maken met overstromingspakket.
Boring 12 is iets meer dan een meter ten noorden van boring 11 geplaatst. Hier zit onder
de bestrating bijna een meter schoon zand. Dit gaat over in een matig slappe, zwak zandige,
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matig humeuze zwart/grijze kleilaag met hierin houtskool en grijze kleibandjes van enkele
centimeter dik. De laatste laag betreft een zwak siltige grijze kleilaag met her en der wortels
en een brok verbrand leem op 150. Binnen de laag bevinden zich dunne zandbandjes. De
boring is vanaf 100 centimeter identiek aan boring 11.
Gelet op de aanwezigheid van ophogingslagen binnen deze locatie wordt een vervolgonderzoek
aanbevolen.
Locatie: Bagijnewal (RD-coöordinaten: 126689/427194)

Afbeelding 6: Ligging van de boring op locatie Bagijnewal
De locatie Bagijnewal ligt in het noorden van Gorinchem, aan de westzijde van de Linge. De
plek valt binnen de zone van de middeleeuwse stadsmuur. Hier zal een nieuwe container aan
de twee reeds bestaande containers toegevoegd worden. Vanwege de beperkte ruimte door de
aanwezigheid van natuursteen, de aanwezigheid van een elektriciteitskabel en heggen is op
deze plek een boring gezet. Onder de bestrating ligt een pakket grof, geel ophoogzand. Deze
laag ligt tot 65 centimeter diepte. Hierna volgt een laag donker grijs/bruin zand met zeer
veel baksteen en zeer veel puin tot op 170 centimeter diepte. Hierna volgt een zwak zandige
grijs/bruine kleilaag. Deze laag is betrekkelijk schoon maar bevat brokken leem, fragmenten
aardewerk en houtskool. Het pakket loopt minstens door tot het einde van de boring op 280
centimeter diepte. Gelet op de zeer grote hoeveelheid puin, bakstenen en mortel doet de laag
tussen 65 en 170 centimeter sterk denken aan een sloopniveau waarbij een grote hoeveelheid
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muurwerk verwijderd is. De kleiige laag die volgt betreft vermoedelijk een ophogingspakket.
Hoewel er geen stadsmuur is aangetroffen binnen de boring wijst de grote hoevelheid puin er
wel op dat er waarschijnlijk in de buurt een bouwwerk heeft gestaan dat inmiddels (deels) is
gesloopt. Het valt ook niet uit te sluiten dat de boring naast deze structuur is gezet. Daarom
worden archeologische vervolgstappen voor deze locatie aanbevolen.
Locatie: Varkenmarkt (RD-coöordinaten: 126584/427105)

Afbeelding 7: Ligging van de boringen op locatie Varkenmarkt
De locatie Varkenmarkt ligt enigszins ten noorden in de binnenstad, aan de westzijde van de
Linge. Op deze plek zullen de twee bestaande containers verwijderd worden en worden vier
nieuwe geplaatst. De Varkenmarkt valt binnen de zone van het Minderbroederklooster met
begraafplaats. Doordat de nieuw te plaatsen containers vlak bij elkaar zullen komen is hier
per container een boring geplaatst.
De bodemopbouw op deze locatie is vrijwel gelijk in alle boringen. Onder de bestrating ligt
20 centimeter bouwzand. Hierna volgt een laag donker grijs zand met baksteen en mortel.
De onderkant van deze laag ligt tussen de 55 en 120 centimeter onder het maaiveld. Hierna
volgen in alle boringen meerdere ophogingslagen. De lagen verschillen in kleur en lithologie.
Vanaf 320 centimeter is in boring 15 de natuurlijke ondergrond aangeboord. Deze grijze
kleilaag kenmerkt zich door de aanwezigheid van (zoetwater) schelpen en wortels. In boring
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14 zit deze laag vanaf 355 centimeter in de boor. De diepste archeologische indicatoren
zijn waargenomen in boring 14 en 15 waar tot respectievelijk 355 en 360 nog indicatoren
aanwezig zijn.
De boringen op deze locatie tonen onder het straatwerk een dun pakket bouwzand. Deze
laag wordt gevolgd door een groot aantal ophogingslagen zoals gebruikelijk in een stedelijk
gebied. Vanaf 320 centimeter bevindt zich de top van de natuurlijke lagen.
Hoewel er geen duidelijk bewijs is voor begravingen op deze locatie tonen de boringen wel
degelijk een intacte bodem waar tot grote diepte een opeenstapeling van ophogingslagen in
zit. Gelet op de inctacte bodem en de hoeveelheid van vier vuilcontainers die dicht op elkaar
geplaatst zullen worden dienen archeologische vervolgstappen ondernomen te worden.
Locatie: Havendijk (RD-coöordinaten: 126727/426925)

Afbeelding 8: Ligging van de boringen op locatie Havendijk
De locatie Havendijk ligt centraal in Gorinchem binnen de middeleeuwse kern op de oostelijke oever van de Linge. Hier zal een extra container geplaatst worden ten zuiden van de
reeds bestaande containers. Twee boringen zijn op deze locatie gezet. De bodemopbouw is
hier vrijwel identiek aan de opbouw aan de Kalkhaven. In boring 17 zit onder de bestrating
tot zeker 390 centimeter geel, grof ophoogzand en in boring 18 zit deze laag tot 270 centimeter. Beide boringen stuikten op baksteen aan het einde van de boring. In het gele zand
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zit af en toe een fragment baksteen. Vanwege de gelijkenis met de bodemopbouw ter hoogte
van de Kalkhaven lijkt het er sterk op dat we aan de Havendijk te maken hebben met een
dik ophogingspakket dat in een fase, vermoedelijk eind 19e eeuw, aangebracht is. De stuik
op grote diepte vindt plaats omstreeks en onder het huidige waterpeil van de Linge. Mogelijk
betreft de stuik een deel van een oudere kademuur.
Gelet op de afwezigheid van archeologische incidatoren en de stuik pas op zeer grote diepte
wordt voor deze locatie geen vervolgonderzoek aanbevolen.

Vervolgstappen per locatie
Met het booronderzoek is vastgesteld dat twee van de zes locaties niet in aanmerking komen
voor vervolgonderzoek: te weten de Havendijk en Nonnenveld/Kalkhaven. Op twee van de
locaties, Boerenstraat/Affuithof en Bagijnewal wordt slechts een container geplaatst dus zal er
een kleine verstoring plaats vinden. Vanwege de intacte bodem wordt hier vervolgonderzoek
voorsgesteld in de vorm van een begeleiding. Vanwege het grote oppervlak dat vergraven zal
worden op de Groenmarkt en Varkenmarkt en de resultaten van het eerdere archeologische
onderzoek aan de Groenmarkt wordt voor deze locaties een opgraving voorgesteld. Hiervoor
dient een PvE te worden opgesteld.

Loca t ie
Nonnenveld/
Kalkhaven
Groenmarkt

Bode m opbou w
Dik opgebracht zandpakket tot 300 cm.
Grotendeels intact,
deels oude opgravingsput.

Boerenstraat/
Aﬀuithof

Intacte bodem en
archeologische indicatoren.
Veel puin, mogelijk
intact.

Bagijnewal

Varkenmarkt

Havendijk

Ve r volgon de r zoe k
Nee
Ja, opgraving. Groot oppervlak, begravingen en goede
resultaten bij eerdere opgraving.
Ja, begeleiding. Klein oppervlak.

Ja, begeleiding. Klein oppervlak en veel puin dat wijst op
sloop. Mogelijk restant van
stadsmuur.
Intacte bodem, dik
Ja, opgraving. Groot opperophogingspakket,
vlak en dik pakket aan ophoarcheologische indi- gingen. Mogelijk begravingen
van Minderbroederklooster.
catoren.
Dik opgebracht zand- Nee
pakket tot 390 cm.
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6 . Be a n t w oor din g va n de on de r zoe k svr a ge n
- Wat is de aard, orientatie en omvang van de archeologische sporen?
De archeologische sporen bestaan uit meerdere ophogingslagen. Deze ophogingslagen zijn
waargenomen tot een maximale diepte van 360 centimeter onder het maaiveld (boring 17).
Daarnaast is er op de Groenmarkt mogelijk sprake van resten van een menselijke begraving in
de boor (boring 10). Over de oriëntatie en omvang van de sporen valt vanwege de verspreiding
van de boringen niets te zeggen.
- Uit welke perioden dateren de archeologische resten?
De ophogingslagen zijn mogelijk terug te voeren tot in de middeleeuwen.
- Indien er huisplaatsen worden aangetroffen, is er sprake van fasering en hoe ziet deze er uit?
Er zijn geen huisplaatsen aangetroffen in de boringen.
- Valt, indien gevonden, er aan de hand van het gevonden skeletmateriaal iets te zeggen over sexe,
leeftijd en kwaliteit van leven van de overledene?
Hoewel in boring 10 een fragment menselijk skeletmateriaal is aangeboord is dit stuk te klein
om iets over de sex, leeftijd en kwaliteit van leven te vermelden.
- Zijn de archeologische resten behoudenswaardig?
De veronderstelde begraving op de Groenmarkt is behoudenswaardig. Van de overige locaties
kan enkel van het Nonnenveld/Kalkhaven en Havendijk gesteld worden dat de aangetroffen
lagen niet behoudenswaardig zijn. Bij de andere locaties zijn ophogingslagen gevonden die
op zichzelf niet behoudenswaardig hoeven te zijn. Mogelijk bevinden zich in deze lagen
echter nog archeologische resten die wel in aanmerking komen om behouden te worden.
- Hoe ziet de bodemopbouw er uit?
Zie hiervoor hoofdstuk 5.
- Het plangebied heeft een bodemkundige situatie die in archeologisch opzicht hoog, namelijk
archeologie waarde 2, scoort. In hoeverre is de ondergrond in de 20e eeuw verstoord?
Binnen alle boringen bleek een laag van 20 a 30 centimeter geel bouwzand aanwezig direct
onder de bestrating. Boring 3, 5, 7 en 9 zijn geplaatst op de Groenmarkt. De boringen zijn
deels geplaatst in de oude opgravingsput die gezien kan worden als 21e eeuwse verstoring.
- Dienen er archeologische vervolgstappen te worden ondernomen? Te beantwoorden per locatie.
Zie hiervoor hoofdstuk 5.
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7 . Con clu sie e n a dvie s
Conclusie
Binnen de historische binnenstad van Gorinchem zijn op zes verschillende locaties in
totaal negentien boringen gezet. De diepste boringen reikten tot 390 centimeter onder
het bestaande maaiveld. Op de locaties Nonnenveld/Kalkhaven en Havendijk is een dik
opgebracht pakket zand aangetroffen. Hier wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen. Op de
locaties Boerenstraat/Affuithof en Bagijnewal was de bodem intact en wordt een begeleiding
aanbevolen. Aan de Groenmarkt en Varkenmarkt zullen de meeste containers geplaatst
worden. Hier bleek de bodem grotendeels intact. Met de resultaten van de opgraving aan
de Groenmarkt in het achterhoofd en het grote oppervlak van de ontgraving wordt op
deze locaties een archeologische opgraving voorgesteld. Hiervoor dient een PvE te worden
opgesteld.
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Bij la ge n
Inhoudsopgave

Bijlage 1: Archeologische perioden
Bijalge 2: Archeologische stappenplan
Bijlage 3: Boorstaten

Late-Middeleeuwen

B 1.250-1.500

Late-Middeleeuwen

A 1.050-1.250

Vroege-Middeleeuwen

D

900-1.050

C

725-900

B

525-725

A

450-525

Miden-Romeinse tijd

Vroeg-Romeinse tijd

Late-IJzertijd

B

350-450

A

270-350

B

150-270

A

70-150

B

25-70

A

12-25

12 na Chr.250 v. Chr.

Midden-IJzertijd

500-250

Vroege-IJzertijd

800-500

Late-Bronstijd
Midden-Bronstijd

2.850-2.450

B

3.400-2.850

A

4.200-3.400

B

4.900-4.200

A

5.300-4.900
6.450-4.900

Midden-Mesolithicum

7.100-6.450

Vroeg-Mesolithicum

8.800-7.100

B 18.000-8.800

A 35.000-18.000

Midden-Paleolithicum

300.000-35.000

1.100-800
B 1.500-1.100
A 1.800-1.500

Vroege-Bronstijd

A

Laat-Mesolithicum

Laat-Paleolithicum

2.000-1.800

BRONSTIJD

Laat-Romeinse tijd

Vroeg-Neolithicum

2.450-2.000

MESOLITHICUM NEOLITHICUM

A 1.500-1.650

Midden-Neolithicum

B

Vroeg-Paleolithicum

-300.000

PALEOLITHICUM

Nieuwe tijd

NIEUWE TIJD

B 1.650-1.850

MIDDELEEUWEN

Nieuwe tijd

Laat-Neolithicum

ROMEINSE TIJD

C 1.850-heden

IJZERTIJD

Nieuwe tijd
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Bij la ge 2 : Ar ch e ologisch e st a ppe n pla n
In het “stappenplan archeologie” wordt aangegeven welk traject bij planvorming bewandeld
moet worden als het gaat om het inpassen van archeologische waarden en verwachtingen.
Het is van groot belang om in een zo vroeg mogelijk stadium van de planvorming rekening
te houden met de archeologische waarden en verwachtingen en wel voordat men aanvangt
met de globale invulling van een plangebied.
Het stappenplan gaat uit van een brede inventarisatie van wat er bekend is over de archeologische waarden. Op basis daarvan wordt zeer gericht ingezoomd op voor het plan(gebied)
relevante archeologische informatie. Na iedere stap wordt beredeneerd gekozen voor meer
diepgaand onderzoek op specifieke plekken, zodat uiteindelijk voldoende bekend is over
aanwezige vindplaatsen om gemotiveerde afweging in het ruimtelijke-ordeningsproces te
kunnen maken.

I. Bureauonderzoek
Het doel van bureauonderzoek is het verwerven van informatie - aan de hand van bestaande
bronnen - over bekende of verwachte archeologische waarden binnen of relevant voor het
plangebied. Daarnaast moet het bureauonderzoek inzicht bieden in eventueel benodigd
inventariserend onderzoek (stap II, zie onder). Een bureauonderzoek bestaat uit een archiefen literatuuronderzoek van archeologische en bodemkundige gegevens die bij RCE, provincie, gemeente en/of andere instanties (b.v. universiteiten, musea) bekend zijn over het
betreffende gebied. Het Bureauonderzoek dient de volgende aspecten te behandelen:
* aangeven wat de aanleiding is voor het bureauonderzoek en om welk gebied het gaat.
Dit in verband met het bepalen van het onderzoekskader;
* beschrijven van het huidige gebruik van de locatie op basis van beschikbare
relevante gegevens;
* beschrijven van het historische grondgebruik of de historische ontwikkeling van
het gebied op basis van geofysische, fysische en historisch geografische gegevens
o een korte impressie over de onstaansgeschiedenis van het landschap
o een impressie van de bewoningsgeschiedenis;
* beschrijven bekende archeologische waarden
o archeologisch waardevolle terreinen zoals deze zijn opgenomen in het Centraal
Monumenten Archief (CMA) van de RCE. Dezelfde terreinen zijn tevens
opgenomen op de Archeologische Monumentenkaarten (AMK) van de provincies.
Archeologisch waardevolle terreinen genieten wettelijke bescherming (ex artikel 3
en 6 van de Monumentenwet) of dienen een planologische escherming te krijgen
binnen het bestemmingsplan;
o archeologische vindplaatsen zoals deze in het Centraal Archeologisch Archief
(CAA) van de RCE aanwezig zijn. Clustering van vindplaatsen kan wijzen op de
aanwezigheid van bewonings-sporen uit het verleden;
* beschrijven van de archeologische verwachtingen en opstellen van een gespecificeerd en
onderbouwd verwachtingsmodel van de verwachte archeologische waarden:
o aan de hand van de door de RCE ontwikkelde Indicatieve Kaart van
Archeologische Waarden. Gebieden met een hoge of middelhoge archeologische
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verwachtingswaarde of trefkans komen in ieder geval voor een nader archeologisch
onderzoek in aanmerking;
o aan de hand van een meer gedetailleerde provinciale c.q. gemeentelijke
verwachtingskaart;
* rapportage met daarin advisering ten behoeve van het vervolgtraject gerelateerd aan de
verschillende stadia van het planvormingsproces.

II. Inventariserend veldonderzoek (IVO)
Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het zeer gericht aanvullen en toetsen van
de uitkomsten van het bureauonderzoek. Stapsgewijs wordt bekeken óf er archeologische
waarden aanwezig zijn en zo ja, wat dan de aard, karakter, omvang, datering, gaafheid, conservering en relatieve kwaliteit is. Ten behoeve van een IVO dient een Programma van Eisen
(PvE) opgesteld te worden. In principe wordt het IVO uitgevoerd op basis van een Plan van
Aanpak (PvA).
Het onderzoek kan bestaan uit de volgende methoden:
* non-destructieve methoden: geofysische methoden ;
* weinig destructieve methoden: oppervlaktekartering, booronderzoek, sondering
(putjes van maximaal een vierkante meter);
* destructieve methoden: proefsleuven.
Welke methoden (kunnen) worden ingezet hangt af van de locatie en vraagstelling. De
onderbouwing voor de in te zetten methoden is in het bureauonderzoek gegeven. Een inventariserend veldonderzoek moet leiden tot een waardering en een archeologisch inhoudelijk
selectieadvies.
Nadere toelichting onderzoeksmethoden: 1 en 2: Bij non-destructieve methoden moet men
denken aan elektrische, magnetische en elektromagnetische methoden, eventueel in combinatie met remote sensing technieken.
Bij weinig destructieve methoden gaat het om oppervlaktekartering en booronderzoek. Dit
houdt in dat het plangebied wordt gekarteerd door middel van het “belopen” van akkers en
weilanden, waarbij gezocht wordt naar aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische waarden. Daarnaast wordt door middel van boringen onderzocht hoe het staat met de
bodemopbouw, en of er archeologische lagen of indicatoren te onderscheiden zijn. De aangetroffen vindplaatsen kunnen vervolgens nader bekeken worden met een meer diepgaand
booronderzoek . Dit levert nadere informatie over de omvang en waardering op. Soms is het
nodig om in dit stadium proefputjes te graven. Een proefsleuvenonderzoek wordt uitgevoerd
indien uit de minder destructieve onderzoeksmethoden is gebleken dat er in een plangebied
waardevolle archeologische vindplaatsen aanwezig zijn. Door middel van het graven van een
aantal proefsleuven kunnen de exacte begrenzing, de datering en de graad van conservering
van een vindplaats worden onderzocht. Uit het proefsleuvenonderzoek moet blijken of een
vindplaats behoudenswaardig of zelfs beschermenswaardig is. Is dit het geval, dan zal bekeken moeten worden of de vindplaats ingepast kan worden in het plan. Het rijks- en ook het
provinciaal archeologiebeleid gaat in eerste instantie uit van behoud van het bodemarchief in
situ (ter plekke in de bodem).
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Eventueel: III. Opgraven ofwel archeologisch vervolgonderzoek
Indien het niet mogelijk is een ‘behoudenswaardige of beschermenswaardige’ vindplaats in
situ te bewaren, zal het hier aanwezige bodemarchief voor het nageslacht bewaard dienen
te worden door middel van een vlakdekkend onderzoek. Alleen dan is deze stap (stap III)
noodzakelijk.
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
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Bij la ge 3 : Boor st a t e n

Boring 1

RD-coördinaten: 126800/426649

-mv (m) NAP(m)
0

3,5

10
20

klinkers

Zand, zwak siltig, geel, bouwzand
Zand, zwak siltig, geel/bruin, bouwzand grover naar beneden met kiezeltjes, 150 gw
1

2,5

2

1,5

290

3

0,5
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Boring 2

RD-coördinaten: 126798/426649

-mv (m) NAP(m)
0

3,5

10

Zand, zwak siltig, bruin/grijs, bouwvoor

Zand, zwak siltig, geel, bouwzand

1

2,5

2

1,5

3

0,5

300

Boring 3

RD-coördinaten: 126534/426848

-mv (m) NAP(m)
0

2,3

10

klinkers

30
55

Zand, zwak siltig, geel, bouwzand
Zand, matig siltig, lichtbruin/grijs, spoor baksteen, mortel, kleibrokjes, stuik op bst
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Boring 4

RD-coördinaten: 126532/426848

-mv (m) NAP(m)
0

2,3

10

klinkers

30

Zand, zwak siltig, geel, bouwzand
Zand, matig siltig, lichtbruin/grijs, spoor baksteen, mortel, kleibrokjes
1

1,3

100

135

170

2

0,3
230
240
265
270

3

-0,7

290
300

Zand, matig siltig, grijs, spoor baksteen, kiezeltjes, onder waterpeil, gr kleibrokken

Klei, matig zandig, matig slap, donkergrijs

Klei, zwak zandig, zwak humeus, matig stevig, donkergrijs, spoor houtresten, spoor
baksteen, leisteen, sintel op 210

Klei, zwak zandig, sterk humeus, donkerbruin/grijs
Klei, matig zandig, bruin/grijs, spoor houtresten, spoor baksteen
Veen, matig kleiig, sterk humeus, zwart/grijs
Klei, zwak zandig, stevig, grijs
Veen, zwak kleiig, bruin
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Boring 5

RD-coördinaten: 126534/426846

-mv (m) NAP(m)
0

2,3

10

klinkers

30

Zand, zwak siltig, geel, bouwzand
75

1

Zand, matig siltig, lichtbruin/grijs, spoor baksteen, kleibrokjes

1,3
Zand, zwak siltig, grijs, spoor baksteen, mortel, kleibrokjes, stuik op 180

180

2

0,3

Boring 6

RD-coördinaten: 126532/426846

-mv (m) NAP(m)
0

2,3

10

klinkers

30

Zand, zwak siltig, geel, bouwzand
Zand, matig siltig, lichtbruin/grijs, spoor baksteen, kleibrokjes
1

1,3

100

Zand, matig siltig, grijs, spoor baksteen, kleibrokjes mortel, overgang gw

190

2

0,3

210
230

Klei, zwak zandig, sterk humeus, bruin/grijs, spoor baksteen
Klei, matig siltig, stevig, grijs, natuurlijk
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Boring 7

RD-coördinaten: 126534/426843

-mv (m) NAP(m)
0

2,3

10

klinkers

30

Zand, zwak siltig, geel, bouwzand
Zand, matig siltig, lichtbruin/grijs, spoor baksteen, kleibrokjes, aw indus wit op 50
1

100
110

1,3

Zand, matig siltig, grijs, spoor houtresten, spoor baksteen, kleibrokjes, mortel,
overgang gw, stuik op 110

Boring 8

RD-coördinaten: 126532/426843

-mv (m) NAP(m)
0

2,3

10

klinkers

30

Zand, matig siltig, geel, bouwzand
75

1

1,3

Zand, matig siltig, lichtbruin/grijs, spoor baksteen, kleibrokjes

110

Zand, matig siltig, grijs, spoor baksteen, kleibrokken, mortel, overgang gw

180

2

0,3

Klei, zwak zandig, zwak humeus, matig slap, donkergrijs, spoor houtresten, spoor
baksteen, brokken klei ,leisteen, hum vlekje, leem brokje, houtskool

195

Klei, sterk zandig, sterk humeus, donkerbruin/grijs, stukken hout, sintel
260
270
280

3

-0,7

Klei, zwak zandig, zwak humeus, grijs, natuurlijk

Veen, zwak kleiig, bruin
Klei, zwak zandig, zwak humeus, grijs
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Boring 9

RD-coördinaten: 126533/426852

-mv (m) NAP(m)
0

2,3

10

klinkers

30

Zand, matig siltig, geel, bouwzand
75

1

Zand, matig siltig, lichtbruin/grijs, spoor baksteen, kleibrokjes

1,3
Zand, matig siltig, grijs, spoor baksteen, kleibrokken, mortel, overgang gw

2

0,3

200
220

260
270

Klei, zwak zandig, grijs, hum vlekken
Klei, sterk zandig, sterk humeus, donkerbruin, spoor houtresten, 15/16e eeuws
steengoed, groot stuk bst op 220, mortel

Klei, zwak zandig, zwak humeus, grijs
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Boring 10

RD-coördinaten: 126531/426852

-mv (m) NAP(m)
0

2,3

10

klinkers

30

Zand, matig siltig, geel, bouwzand
Zand, matig siltig, lichtbruin/grijs, spoor baksteen, kleibrokjes
1

100

1,3

Klei, matig zandig, matig stevig, grijs, spoor baksteen, mortel, stuk hout op 135, 155,
168, 190, 200. stuk

2

200

0,3

225
230
260
270
290

3

-0,7

Klei, sterk zandig, sterk humeus, donkerbruin, spoor baksteen, spoor
houtskoolspikkels
Klei, zwak zandig, zwak humeus, stevig, grijs
Klei, zwak zandig, zwak humeus, grijs, natuurlijk
Veen, zwak kleiig, bruin
Klei, zwak zandig, zwak humeus, grijs

Boring 11

RD-coördinaten: 126437/426654

-mv (m) NAP(m)
0

1,9

10
20

klinkers

Zand, matig siltig, geel
Klei, sterk zandig, lichtbruin/grijs, weinig baksteen, hout, veel mortel, kleibrok, v3 op
100
1

0,9

115
135

2

Klei, zwak zandig, matig humeus, matig slap, zwart/grijs, afwisselend gelaagd met gr
kz1 van enkele cm, houtskool op 125
Klei, zwak siltig, stevig, grijs, zandlaagjes, verbrand leem op 150, wortels, naar
beneden toe compacter en schoner

-0,1
220
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Boring 12

RD-coördinaten: 126436/426656

-mv (m) NAP(m)
0

2,1

10

klinkers

Zand, matig siltig, geel

1

100

1,1

135

Klei, zwak zandig, matig humeus, matig slap, zwart/grijs, afwisselend gelaagd met gr
kz1 van enkele cm intp overstromingpakk
Klei, zwak siltig, stevig, grijs, zandlaagjes, wortels, naar beneden toe compacter en
schoner

2

0,1
220

Boring 13

RD-coördinaten: 126689/427194

-mv (m) NAP(m)
0

5,6

10

65

1

3,6

280

3

2,6

Zand, zwak siltig, geel, zeer grof ophoogzand

Zand, zwak siltig, donkergrijs/bruin, weinig baksteen, mortel, zeer veel puin,
kleibrokjes

4,6

170

2

klinkers

Klei, zwak zandig, grijs/bruin, betrekkelijk schoon ophogingspakket brokken leem op
260, gevlekt, aw, houtskool, hum brok
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Boring 14

RD-coördinaten: 126584/427105

-mv (m) NAP(m)
0

1,8

10

klinkers

30

65

1

Zand, zwak siltig, geel, bouwzand
Klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, weinig baksteen, veel mortel, leisteen,
veel puin

0,8
120

Klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, spoor baksteen, houtskool, minder puin

Klei, zwak zandig, zwak humeus, donkergrijs, spoor baksteen, v4, houtskool

2

-0,2

250
265
270
280
290

3

Klei, zwak siltig, sterk humeus, bruin/groen, v5
Klei, zwak siltig, sterk humeus, bruin/grijs

-1,2
325

Klei, sterk siltig, sterk humeus, zwart/grijs, grasstengel, takjes, kleibrokjes

355

Klei, zwak zandig, bruin/grijs, gr kleibrokjes, baksteenspikkels, odb op 300

380

4

Veen, matig kleiig, donkerbruin, veraard

Klei, zwak siltig, sterk humeus, grijs/bruin, zwtgr brokken er in odb op 340 , v6

-2,2
Klei, zwak siltig, grijs, spoor schelpmateriaal, wortels
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Boring 15

RD-coördinaten: 126586/427106

-mv (m) NAP(m)
0

1,8

10

klinkers

30
60

Zand, zwak siltig, geel, bouwzand
Zand, zwak siltig, donkergrijs

1

0,8

100
125

Klei, sterk zandig, zwart/grijs, spoor baksteen

Klei, sterk zandig, grijs, spoor baksteen
Klei, zwak zandig, grijs, spoor baksteen, mortel
2

-0,2
225

265

Veen, matig kleiig, grijs/groen

285

3

Klei, zwak siltig, sterk humeus, grijs/bruin, gevlekt hum brokken

-1,2
320

360

Klei, zwak siltig, sterk humeus, bruin, zw hum brokken

Klei, zwak siltig, grijs, spoor schelpmateriaal, spoor roestvlekken
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Boring 16

RD-coördinaten: 126587/427106

-mv (m) NAP(m)
0

1,8

10

klinkers

30
55

1

0,8

2

-0,2

Klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, weinig baksteen, veel mortel, leisteen,
veel puin
Klei, matig zandig, zwak humeus, donkergrijs, spoor schelpmateriaal, spoor
baksteen, spoor houtskoolspikkels, mortel, leisteen, naar onder toe schoner

240
265
280
290

3

-1,2

Zand, zwak siltig, geel, bouwzand

Klei, zwak zandig, matig humeus, bruin/grijs, grijs gevlekt
Veen, sterk kleiig, bruin, odb, verbrand odb
Klei, zwak zandig, grijs, hum brok
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Boring 17

RD-coördinaten: 126589/427107

-mv (m) NAP(m)
0

1,8

10

klinkers

30

Zand, zwak siltig, geel, bouwzand

1

0,8

105

Klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, weinig baksteen, veel mortel, leisteen,
veel puin

Klei, sterk siltig, grijs, spoor schelpmateriaal, opgebracht

180
185

2

baksteen or

-0,2
230
240
243
250
270

Klei, zwak zandig, zwak humeus, donkergrijs, spoor baksteen, gr gevlekt, houtskool

Klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruin/grijs, mortel
Zand, sterk siltig, grijs

3

-1,2

Klei, matig siltig, bruin/grijs
Zand, sterk siltig, grijs, gr kleibandjes zeer gelaagd met dunne laagjes
360
380

4

Klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruin/grijs, spoor schelpmateriaal, spoor
baksteen, grote brokken bst op 355

-2,2
Klei, matig siltig, grijs, hum vlekken

47

Boring 18

RD-coördinaten: 126727/426925

-mv (m) NAP(m)
0

3,6

10

klinkers

Zand, zwak siltig, geel, bouwzand

90

1

2,6

2

1,6

3

0,6

Zand, zwak siltig, bruin, spoor baksteen, zeeschelp, stuik op 390 op bst

390

4

-0,4
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Boring 19

RD-coördinaten: 126725/426928

-mv (m) NAP(m)
0

3,6

10

klinkers

Zand, zwak siltig, geel, bouwzand

90

1

2,6

2

1,6

Zand, zwak siltig, bruin spoor baksteen, zeeschelp, stuik op bst

270
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