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SAMENVATTING:
In opdracht van Vacon Benelux BV is op 16 en 17 augustus 2011 een archeologische begeleiding
uitgevoerd van de sloop van de funderingen van een woning aan de Waaldijk 18 in Dalem, gemeente
Gorinchem. Op de locatie is nieuwbouw gepland in de vorm van een woonhuis.
Het onderzoek heeft met name muurfunderingen opgeleverd. De ondergrondse funderingen beslaan
een groter oppervlak dan de bovengrondse bebouwing die tot voor kort aanwezig was en behoren
dus tot een vroeger pand. Het vroegere pand dateert op basis van het vondstmateriaal, de
e
baksteensoorten en het kaartmateriaal uit de 17 eeuw. Vermoedelijk is het pand rond 1860 verwoest
geraakt door een brand. Op drie verschillende plaatsen zijn namelijk sporen van een brand
teruggevonden. In ieder geval horen de gewelvenmuur (spoor 2), de vloer (spoor 3), de poer (spoor
e
4) en de steunen in het zuidwesten bij het oorspronkelijke, 17 -eeuwse huis. Aangetroffen
vondstcategorieën zijn aardewerk, keramisch bouwmateriaal, dierlijk bot en glas. Het meeste
e
e
vondstmateriaal dateert uit de 17 en 18 eeuw. Enkele uitschieters dateren in de 15/16 eeuw en
e
19/20 eeuw.
Rond 1965 is het souterrain volgestort met lichtgeel zand voor een extra stevige fundering en is een
garage gebouwd. Het was niet mogelijk veilig goede profielen aan te leggen in verband met
instortingsgevaar. Tevens zijn in het enige profiel geen intacte bodem of ophooglagen aangetroffen.
Dit komt doordat niet buiten de funderingen gegraven is. In het vlak is wel een ophooglaag
aangetroffen in vak 4. Deze bestond uit grijze klei met puin en een fragment glas.
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1. Inleiding
1.1. Onderzoekskader
In opdracht van Vacon Benelux BV heeft archeologisch onderzoeksbureau IDDS Archeologie op 16
en 17 augustus 2011 een archeologische begeleiding uitgevoerd van de sloop van de funderingen
van een woning aan de Waaldijk 18 in Dalem, gemeente Gorinchem. De aanleiding voor dit
onderzoek is de aanvraag van een bouwvergunning voor de bouw van een woonhuis. Voor de bouw
hiervan moet een nog bestaande woning worden gesloopt. Vanwege de ligging vlakbij de Waaldijk,
mogen er geen nieuwe graafactiviteiten in dit gebied plaatsvinden en beperkt het onderzoek zich tot
het begeleiden van de sloopwerkzaamheden. Van een proefsleuvenonderzoek is hierom door de
gemeente afgezien.
Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 3.2 (KNA;
Centraal College van Deskundigen 2010) en conform het Programma van Eisen (PvE) dat voor dit
onderzoek is opgesteld door drs. A. Hakvoort namens de gemeente Gorinchem (Hakvoort 2011). Het
veldwerk is uitgevoerd door B.A. Corver (senior archeoloog en projectleider) en L. Ouwerkerk (junior
archeoloog).
Deze rapportage bevat de resultaten van het onderzoek.
1.2. Doel- en vraagstellingen van het onderzoek
Het doel van de archeologische begeleiding is, om tijdens de begeleiding een inventarisatie te maken
van in de ondergrond aanwezig zijnde archeologische waarden, en de kwaliteit daarvan. Bij de sloop
en verwijdering van bestaande funderingen kan mogelijk een profiel door een deel van het dijklichaam
worden opgenomen. Om de doelstelling te realiseren dient op de volgende onderzoeksvragen een
antwoord te worden gegeven:
Zijn in het plangebied archeologische sporen en vondsten aanwezig?
Zo ja, wat is de aard, omvang, datering en conservering van de archeologische sporen en
vondsten?
Wat is de ruimtelijke spreiding van sporen en structuren zowel horizontaal (voor zover
zichtbaar op dit beperkte oppervlak) als verticaal?
Kunnen meerdere bewoningsfasen onderscheiden worden, zo ja in welke mate zijn deze
aaneensluitend?
Wat is de datering of looptijd van de archeologische vondsten en tot welk vondsttype of
vondstcategorie behoren zij?
Kan de aanwezigheid van het dijklichaam van de Waaldijk worden aangetoond? Zo ja, is er
fasering in de aanleg van de dijk aan te wijzen?
1.3. Ligging van het plangebied
De ligging van het onderzochte gebied, oftewel het plangebied, is weergegeven in bijlage 1. Het
plangebied ligt op een dijklichaam ter hoogte van Waaldijk nummer 18, te Dalem. De exacte ligging
en contouren van het plangebied zijn nader weergegeven in bijlage 2. In figuur 1 is het plangebied
voor de sloop en tijdens de sloop te zien. Ook is de toekomstige bebouwing zichtbaar.
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Figuur 1: Van boven naar
beneden en van
rechts naar links:
Voorzijde huis ten
tijde vooronderzoek,
achterzijde huis, de
sloop en het nieuwbouwontwerp
(achterzijde, Brand
BBA).
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2. Vooronderzoek
In december 2010 is er een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek
uitgevoerd in verband met de aanvraag van een bouwvergunning aan de Waaldijk (Horn en Wilbers
2010). De resultaten van dit onderzoek worden hier kort uiteen gezet.
Dalem ligt in het zuidwestelijke deel van het Midden-Nederlandse rivierengebied, waar de rivieren de
Maas en Rijn stromen. Gedurende de laatste ijstijd, het Weichselien, kwam in de omgeving van
Dalem een vlechtend riviersysteem voor. Deze rivieren zetten een dik pakket zandige afzettingen af.
Later veranderde het vlechtende systeem in een meanderend patroon, waardoor er in de beddingen
zand en grind werd afgezet, en in de kommen klei en leem. Aan het einde van het Weichselien
ontstonden wederom vlechtende rivieren, die zich insneden in het landschap en zo een laag terras
vormden. Het plangebied bevindt zich op dit terras. Na het begin van het Holoceen kregen de rivieren
opnieuw een meanderend patroon, waarbij ze zich in de terrassen insneden en tijdens
overstromingen klei afzetten op oevers en overstromingsvlaktes (Mulder et al. 2003). In het
Atlanticum, tussen 7500 en 500 jaar geleden, hebben vanwege de hoge zeewaterspiegel
verschillende afzettingen plaats kunnen vinden op de terrassen (Horn en Wilbers 2010).
Het plangebied bevindt zich op de Waaldijk en op de stroomgordel van de Waal. Ten noorden hiervan
bevindt zich een rivieroeverwal, die ook nog onder de Waaldijk aanwezig kan zijn. De oeverwallen
aan beide zijden van de rivier waren aantrekkelijk voor bewoning vanwege de nabijheid van de rivier
en de hoge ligging. De wallen zijn gevormd vanaf het eind van de Laat Romeinse tijd, en in de top
van de oeverwallen van de Waal zijn dan ook archeologische resten gevonden vanaf de Vroege
Middeleeuwen (Horn en Wilbers 2010).
Op basis van oud kaartmateriaal is te zien dat langs de Waaldijk al bebouwing stond in 1680. Dit is
waarneembaar op een kaart van Frederick de Wit (figuur 2).

Figuur 2: De aanwezigheid van bewoning
langs (een voorloper van) de Waaldijk op een
kaart van Frederick de Wit uit 1680 genaamd
‘Nova atque emendata descriptio Suydt
Hollandiae’. De globale ligging van het
plangebied aan deze dijk is aangegeven met
een groene pijl. (bron: Horn en Wilbers 2010,
oorspronkelijk: www.edward-wells.nl).

Op een kaart van bijna een eeuw later is de aanwezige bebouwing duidelijker zichtbaar (figuur 3). De
kaart, van Van Straalen, toont vier woningen, waarvan één zich in het plangebied moet bevinden
1
(Horn en Wilbers 2010).

1

Door beperkte landschappelijke kenmerken op deze kaart is het niet mogelijk de exacte locatie middels georectificatie vast te
stellen.
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Figuur 3: Kaart van Hendrik van Straalen uit 1777 met daarop getoond de bewoning langs de
Waaldijk. De ligging van het plangebied wordt globaal weergegeven door een groene omkadering.
(bron: Horn en Wilbers 2010, oorspronkelijk: www.nationaalarchief.nl)
De kadasterkaart van 1811-1832 is de eerste betrouwbare kaart (bijlage 4). Op deze kaart staan ter
hoogte van het plangebied de perceelsnummers 294 en 295 aangegeven. Bij perceel 294 staat de
omschrijving ‘boomgaard’ en bij perceel 295 ‘huis en erf’ (perceelsgegevens Kadaster 1811-1832).
Op basis van het bureauonderzoek kunnen sporen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd worden
verwacht.
Het booronderzoek heeft uitgewezen dat in de ondergrond van het plangebied ophooglagen
aanwezig zijn, ofwel het dijklichaam. In en om het woonhuis bevinden zich ophooglagen, die in de
loop der tijd als gevolg van langdurige bewoning ontstaan zijn en die archeologische waarden kunnen
bevatten.
Concluderend heeft het vooronderzoek vastgesteld dat op de locatie van het plangebied al vanaf in
ieder geval 1832 bebouwing heeft gestaan. Volgens de archeologische verwachtings- en
beleidsadvieskaart van de gemeente Gorinchem ligt het plangebied in een zone met een middelhoge
archeologische verwachting voor resten uit de Late-Middeleeuwen en Nieuwe tijd (Horn en Wilbers
2010, Boshoven e.a. 2009). De archeologische resten zullen vooral bestaan uit ophogingslagen en
bebouwingsresten.
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3. Werkwijze
Het onderzoek is uitgevoerd conform de KNA versie 3.2 (Centraal College van Deskundigen 2010) en
het Programma van Eisen (Hakvoort 2011).
Het onderzoek bestond uit de begeleiding van de ondergrondse sloop van het pand. De hierdoor
ontstane bouwput heeft de afmetingen van ca. 25 x 10 m en is werkput 1 genoemd. Er is één vlak
aangelegd. Op vier locaties is iets dieper gegraven om bakstenen funderingen te verwijderen. Deze
locaties zijn afzonderlijk gedocumenteerd (vak 1 - 4). De vondsten zijn zoveel mogelijk per vak en
laag gedocumenteerd. Enkele vondsten zijn afkomstig uit de stort. De aanleg van de werkput
gebeurde met een graafmachine op rupsbanden voorzien van een gesloten graafbak met een gladde
rand. Vanaf de bovengrond is laagsgewijs verdiept. Opvallend was dat het volledige benedenhuis of
souterrain volgestort was met lichtgeel matig fijn zand.
Van het vlak zijn diverse hoogtemetingen verricht, alsook van het maaiveld. Zowel het vlak als de
stort zijn met een metaaldetector afgezocht op metaalvondsten. Het opgravingsvlak is waar nodig
geschaafd, ingekrast en gefotografeerd. De sporen zijn met de hand getekend op een vlaktekening
met schaal 1:50. De hoogtes van de sporen, vlakhoogtes en maaiveldhoogtes zijn berekend met de
waterpas en omgerekend naar NAP hoogtes. De vast hoogtes zijn met een GPS ingemeten. Er is één
profiel aangelegd in de zuidzijde van het plangebied.
De veldtekeningen zijn direct na het veldwerk gedigitaliseerd. Tijdens het onderzoek zijn foto’s
genomen van het vlak, de sporen en diverse veldsituaties.
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4. Resultaten van het veldwerk
4.1. Fysische geografie
Aan de zuidzijde van de werkput, ter hoogte van spoor 1, is een profiel aangelegd ter bestudering van
de bodemopbouw (bijlage 6). Dit profiel leverde geen noemenswaardige informatie op. Het profiel
grenst aan de voormalige voorgevel van het huis. Hierdoor bevindt het profiel zich in de oude
bouwkuip van de voormalige woning. Hetzelfde geldt voor andere locaties waar gepoogd is profielen
aan te leggen. Aangezien niet buiten de oude bouwkuip gegraven is, is nergens een intacte
bodemopbouw aangetroffen. Het profiel is maximaal 2,5 m hoog en bestaat uit drie lagen. De
bovenste meter bestaat uit ophogingslagen. Hieronder bevindt zich een 0,5 m dikke verstoorde grond
met baksteenresten. De verstoorde laag heeft een onregelmatige dikte. Uit bestudering is niet
duidelijk geworden of het gaat om puin van het huis of baksteenpuin opgebracht ter wegverharding in
e
e
2
de 19 en 20 eeuw. De laag hieronder is een antropogene, grijze zandlaag, die geïnterpreteerd kan
worden als onderdeel van het dijklichaam (ophoging). Volgens de eigenaar is de Waaldijk in 1995
3
meer in zuidelijke richting verlegd na hoge waterstanden van de Waal. Het aangetroffen dijklichaam
in het profiel moet zodoende de Waaldijk betreffen van vóór de verlegging van 1995.
4.2. Sporen
Tijdens het onderzoek zijn negen muurfunderingen, een vloer, een kuil en een bakstenen poer
aangetroffen. In deze paragraaf zullen deze sporen en resten nader beschreven worden. Voor de
locatie van de sporen wordt verwezen naar bijlage 3. Na de sporen worden de vondsten behandeld in
paragraaf 4.3.
In deze paragraaf zal met name gesproken worden over hoogtes NAP, aangezien de hoogtes ten
opzichte van het maaiveld onduidelijke informatie opleveren door het grote hoogteverschil op en
naast de dijk. Aan de oostzijde van het plangebied zijn diverse hoogtes gemeten van het maaiveld
(bijlage 3).
Onder het voormalige huis, maar ook ten westen daarvan, zijn muurfunderingen aangetroffen. Deze
funderingen vormen de grootste categorie van aangetroffen archeologische resten. Het gaat om
funderingen van de vier gevels en vier funderingen van binnenmuren. De aangetroffen funderingen
zijn feitelijk te verdelen tussen het oostelijke en westelijke deel, gescheiden door een betonnen
dwarsbalk (spoor 10). Het oostelijke deel komt min of meer overeen met de locatie van de voormalige
bebouwing met souterrain. Dit souterrain was opgevuld met zand. Het westelijke deel komt overeen
met het voormalige terras en garage van de woning. Ook dit deel, circa 3,5 m diep, was volledig
opgevuld met lichtgeel zand. In het projectbesluit van de Ruimtelijke Onderbouwing staat ook het
volgende vermeld:
De bestaande woning was oorspronkelijk een boerenhoeve. Halverwege de jaren zeventig van de
twintigste eeuw is een deel van deze boerenhoeve geamoveerd. Het souterrain en de bestaande
betonvloer zijn niet verwijderd. Op dit souterrain is een garage gebouwd. In de bestaande situatie is
zodoende een woning met garage aanwezig met een oppervlakte van circa 120 m2. De inhoud van
deze woning bedraagt ongeveer 900 m3. Het ongebruikte souterrain dat direct naast de woning is
gelegen heeft een inhoud van circa 320 m3.” (Ruimtelijke Onderbouwing 2010).
4.2.1. Locatie van de (voormalige) woning; oostdeel
De muurfunderingen van het oostdeel (ten oosten van de dwarsbalk) laten de binnenverdeling van
vertrekken zien. Het gaat om drie ruimtes in het midden met aan weerszijden een noordzuid4
georiënteerde gang. Op basis van gemeten hoogtes en een oude woningadvertentie moet de
driekamerverdeling betrekking hebben op het niveau van het souterrain. Aan de oostzijde, via een
buitentrap, was een entree naar de gang van het souterrain. Een interne entree was dicht bij de
voordeur aan de voor- ofwel zuidzijde.
2
3
4

Dit laatste komt vaker voor, bijvoorbeeld bij de Westfriese omringdijk (pers. comm. drs. S. Gerritsen).
Pers. mededeling dhr. D.J. Verschoor.
Gorcumse Courant 1993.
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De voor-, en oostelijke zijgevel, spoor 1, zijn gemetseld met oranje bakstenen met mortel. Het
gebruikte baksteenformaat is 21,5x12,5x4,5 cm. De breedte van de fundering is 30 cm, de hoogte is
in ieder geval 2,5 m. De achtergevel, spoor 2, heeft gelijke afmetingen. Het baksteenformaat is echter
iets kleiner; 19x10x4,5 cm en roze/oranje van kleur. Tien baksteenlagen meten 57 cm.
De westelijke helft van de achtergevel is aan de achterzijde extra dik. Waargenomen is dat er sprake
is van een tweede muur, die direct tegen de achtergevel geplaatst is. Hierdoor is de muur tweesteens
dik. Verder is opvallend dat hier tegenaan zich nog een bakstenen constructie bevindt tot een hoogte
van circa 1,5 m boven maaiveld. Deze constructie is aan de onderzijde dikker (ca. 40 cm) dan aan de
bovenzijde (ca. 10 cm). De muur is later toegevoegd ter versteviging en bevat ook muurankers, zodat
de muur niet verzakt.
De binnenruimte van het pand is in eerste instantie verdeeld in tweeën middels een muurfundering,
spoornummer 7. De fundering bestaat alleen uit halve bakstenen met cement. Deze bakstenen
moeten hergebruikt zijn. Dit komt vaker voor, omdat de draagkracht nauwelijks verschilt van een
fundering met hele bakstenen. Ook is het voor het uiterlijk niet noodzakelijk, aangezien dit deel zich
toch in de ondergrond bevindt. De lengte is 6 m, de breedte is 50 cm. De baksteenafmeting van de
breedte is 12,5 cm en de dikte is 4,5 cm. De hoogte van de bovenzijde is 3,43 m + NAP. Onder de
muur is een vak verdiept (vak 2). Hieruit zijn onder andere aardewerkscherven afkomstig (vnr. 5).
In westelijke richting zijn op een dieper niveau baksteenresten aangetroffen (restant fundering), die
horen bij spoor 7. Blijkbaar is dit deel gesloopt en is haaks op de fundering een andere muur
gebouwd, namelijk spoor 8. Hierdoor is een L-vormig vertrek ontstaan. Naast het feit dat zichtbaar is
dat spoor 8 tegen spoor 7 gebouwd is, is er een ander argument waarom spoor 8 jonger is. Spoor 8 is
opgebouwd uit roze bakstenen van vrij groot formaat (20,5 x9,5x5 cm) met veel cement. Dit
baksteenformaat komt in de buurt van een modern type baksteen. De hoogte van spoor 8 is 3,40 m +
NAP.
Spoor 9 en 10 vormen een gang. Spoor 9 is een binnenmuur, waarin zich de toegang tot het
souterrain bevond aan de zuidzijde (bijlage 3). De bovenzijde van de deuropening is hier nog
waargenomen. De muur is gemetseld met oranje bakstenen met mortel. Het baksteenformaat is
20,5x9,5x5 cm. Achterin de gang zijn moderne tegels tegen de muur gemetseld. Waarschijnlijk
bevond zich hier de douche of keuken. Spoor 10 betreft een moderne betonnen balk. Deze bevindt
zich op een hoogte van 3,18 m + NAP. Dwars op de betonnen balk, maar op een veel lager niveau,
bevindt zich spoor 11. Het is een muurfundering met een lengte van 3 m en een breedte van 44 cm
bestaande uit rood/oranje bakstenen (20x9,5x4,5 cm). De bovenzijde bevindt zich op 2,82 m + NAP,
de onderzijde op 2,33 m + NAP.
Overige elementen
Grenzend aan de zuidzijde van de muurfundering van spoor 11 is onder een laag klei en houtskool
een bakstenen vloer aangetroffen op 1,80 m + NAP (spoor 3). De vloer is gelegd met oranjerode
baksteen. De bovenzijde van de stenen zijn zwart geblakerd, hetgeen zou kunnen duiden op een
brand. Het baksteenformaat is 20x?x4,5 cm. De bakstenen zijn van dezelfde soort als de
aangrenzende muur en zijn op hun kant geplaatst in een recht verband. De vloer is gefundeerd op
een dunne vlijlaag grijs zand (ca. 1 cm). Hieronder is een vak aangelegd (vak 3) en is aardewerk en
dierlijk bot aangetroffen (vak 3).
Tegen de achtergevel is een recente afvoerput van grijze bakstenen en cement aangetroffen. Deze is
vierkant van vorm en diende vermoedelijk voor waterafvoer. Hieronder is geen oudere put
aangetroffen. Aan de oostzijde bevond zich een plantenbak van baksteen. Deze bevond zich naast
de entree. De bakstenen buitenzijde is gesloopt en er is hier een vlak aangelegd, vak 1, op een
hoogte van 1,60 m + NAP. Het vlak bestaat uit een verstoorde laag en er zijn diverse vondsten in
aangetroffen (vnr. 3, paragraaf 4.3). Er zijn geen sporen in dit vlak aangetroffen.
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4.2.2. Locatie van de (voormalige) garage met terras; westdeel
In 4.2.1 werd al gesproken over de verstevigde muur van de achtergevel (spoor 2). De binnenzijde
van deze gevel, ofwel de binnenmuur, bleek uit meerdere gewelfbogen te bestaan (Figuur 1). In totaal
gaat het om zes gewelfbogen. Opvallend is dat de breedte en de hoogte van de gewelven niet gelijk
zijn. De breedte van de gewelfopening varieert tussen 1 en 2 m, de top van de gewelven bevindt zich
tussen 2,97 m en 3,14 m + NAP. In verband met instortingsgevaar kon de onderzijde van de
gewelven niet goed bestudeerd worden.

Figuur 4: Drie foto’s van de
gewelvenmuur
(spoor 2).
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Het gaat vermoedelijk om een rechte onderzijde van de gewelven, ca. 1 m onder de gewelfbogen.
Gewelfopeningen als deze kunnen twee functies hebben. Een functionele en een constructieve. Voor
een functionele functie moet alleen de binnenmuur bestaan hebben om de openingen te kunnen
gebruiken. Mogelijk is er in dat geval sprake van zes raamopeningen. De gewelfopening-en kunnen
ook gebouwd zijn om bakstenen te sparen en toch een sterke constructie te houden.
Van de gewelvenmuur resteerde nog ruim 3 m hoogte. In het middendeel van de muur zijn
houtskoolresten aangetroffen. Vermoedelijk duiden ook deze resten op een brand in het verleden. De
muur moet behoord hebben bij de zij- en voorgevel spoor 12.
Net als spoor 2 is dit een hoge muur van ruim drie meter hoog, maar zonder gewelven. Het gebruikte
baksteenformaat is gelijk aan spoor 2; 19x10x4,5 cm. Aan de binnenzijde van muur spoor 12 zijn
twee betonnen steunen aangetroffen op maaiveldhoogte. Deze zijn ondersteund door twee stalen
stangen. De functie van de steunen is onduidelijk. Mogelijk duidt het een oude ingangspartij aan en
zijn het funderingen van deurposten. Waarschijnlijk heeft deze muur, samen met de muur van spoor
12, deel uitgemaakt van een oudere structuur die hier zeker al heeft gestaan voor 1832. Het is
waarschijnlijk dat dit huis in de jaren na 1832 is afgebrand tot op de fundering, en er vervolgens
nieuwe, kleinere bebouwing op is geplaatst. In de kadastergegevens van 1811 tot 1832 zijn de
gegevens dat er een woonhuis staat op perceel 295 doorgekrast. Misschien vanwege een brand in
het woonhuis?
Midden in het westelijke deel bevindt zich een grote bakstenen poer (spoor 4). Aan deze poer zaten
in oostelijke en westelijke richting stalen muurankers vast. De hoogte van de poer is 1,60 m en heeft
halverwege een vertrapping. De poer is rechthoekig van vorm en meet aan de onderzijde 1 m bij 80
cm (Figuur ). Het formaat van de oranjerode bakstenen is 20,5 x 9,5 x 5 cm.

Figuur 5: De onderzijde van de poer
Kuil
Spoor 13 is gelegen in het noordwesten en betreft een puinkuil die gevuld is met verbrande stukken
hout en houtskool. De kuil is ongeveer 1,2 x 1 meter groot en heeft een onregelmatige structuur. De
kuil is 40 cm diep. Op deze locatie is een verdiept vlak aangelegd (vak 4). Dit vlak bestaat uit
donkergrijze klei, waaruit een glasscherf afkomstig is (vnr.7). Deze scherf heeft geen relatie met de
kuil, maar met de klei. De klei is onderdeel van het dijklichaam en betreft dus opgehoogde grond.
4.3. Vondsten
Het totaal aantal vondsten bedraagt 33. De vondsten zijn onder te verdelen in aardewerk (22 stuks),
bouwmateriaal (5 stuks), glas (4 stuks) en dierlijk botmateriaal (2 stuks, Figuur 6). Uit de vakken 1, 2
en 3 komen de meeste vondsten, namelijk 23 stuks (vnr. 3, 5 en 6). Deze vondsten komen direct
onder de funderingen vandaan, waardoor niet geheel duidelijk is of het om vondsten gaat die behoren
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bij voormalige bebouwing of het dijklichaam. De overige vondsten komen van de stort (vnr. 4) en bij
de aanleg van de vlakken (vnr. 1 en 2).
Voor een overzicht wordt verwezen naar bijlage 5. Vanwege de beperkte vondstaantallen kan er niet
te veel waarde worden gehecht aan het diagram, maar aangezien het toch een redelijk overzicht
geeft is het hier wel toegevoegd.

Vondstmateriaal (N= 33)
4

2
Aardewerk

5

Bouwmateriaal
22

Glas
Dierlijk bot

Figuur 6: Diagram van de diverse soorten vondstmateriaal in aantallen.
Uit de vakken (vak 1-4) is aardewerk, bot, glas en keramisch bouwmateriaal afkomstig. De datering
e
e
van het materiaal ligt tussen 16 en 20 eeuw. Uit vak 1 komen de meeste vondsten. De vondsten
e
e
e
dateren uit de 17 /18 eeuw (vnr. 3). Uit vak 2 komen vondsten uit voornamelijk de 17 eeuw. Mogelijk
e
dateren enkele scherven uit de 15/16 eeuw (vnr. 5). De scherven konden door de hoge mate van
fragmentatie niet nauwkeurig gedateerd worden. Uit vak 3 komt relatief jonger vondstmateriaal (vnr.
e
e
6). Het gaat om faience en porselein uit de 18 tot 20 eeuw. Uit vak 4 komt alleen een glasscherf uit
de Nieuwe tijd (vnr. 7). Aan de hand van deze vondsten kan weinig verteld worden over een
eventuele fasering doordat de dateringen relatief dicht bij elkaar zitten. Het enige dat gezegd kan
worden, is dat op de locatie van de voormalige woning uit een dieper niveau de oudste scherven
e
afkomstig zijn, namelijk mogelijk uit de 15 eeuw. Het gaat om roodbakkend aardewerk van onder
meer een grape.
4.3.1. Aardewerk
Van de 22 stuks aardewerk, die aangetroffen zijn, is het grootste deel roodbakkend. Daarnaast is het
e
e
grootste gedeelte van het aardewerk in de 17 en 18 eeuw te dateren, ongeveer 18 stuks. Enkele
fragmenten zijn iets ouder en jonger.
4.3.2. Glas
Van de vier aangetroffen stuks glas zijn twee flesjes duidelijk modern, aangezien ze een plastic
schroefdop hebben (vnr. 4). Eén fragment is lastig te dateren vanwege het kleine formaat en de
algemene voorkomendheid van het type glas, maar de derde vondst is een nog intacte wijnfles, een
e
zogenaamde hamerfles uit de 18 eeuw (Figuur 8).
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Aardewerktypen
4%
4%

4%

Roodbakkend
Faience

9%

Porselein
55%
23%

Pijpaarde
Grijsbakkend
Steengoed

Figuur 7: Diagram van de verschillende aardewerktypen, weergegeven in percentages.

Figuur 8: De aangetroffen wijnfles, type hamerfles (vondstnummer 1).
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4.3.3. Bouwmateriaal
e
Het verzamelde bouwmateriaal bestaat uit drie fragmenten van muurtegels, waarvan twee uit de 17
e
e
en één uit de 17 of 18 eeuw (vnr. 1 en 4). De andere twee vondsten zijn een fragment baksteen en
een fragment mortel uit de Nieuwe tijd (vnr. 3).
4.3.4 Dierlijk bot
Er zijn tijdens het onderzoek twee grote stukken dierlijk bot aangetroffen in vak 1 en 3, waarvan één
stuk van een pelvis (bekken), en één stuk van een rib van een groot zoogdier, waarschijnlijk een rund
of een paard. Op de botresten waren geen duidelijke snij- of haksporen aanwezig.
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5. Synthese en conclusie
In opdracht van Vacon Benelux BV is op 16 en 17 augustus 2011 een archeologische begeleiding
uitgevoerd van de sloop van de funderingen van een woonhuis aan de Waaldijk 18 in Dalem,
gemeente Gorinchem. De aanleiding voor dit onderzoek is de aanvraag van een bouwvergunning
voor de bouw van een woonhuis. Voor de bouw hiervan moet een nog bestaande woning worden
gesloopt.
Het onderzoek heeft met name muurfunderingen opgeleverd. De ondergrondse funderingen beslaan
een groter oppervlak dan de bebouwing die tot voor kort aanwezig was. Op basis van het
vondstmateriaal en het historische kaartmateriaal is aangetoond dat vóór de recente voormalige
bebouwing een ander, groter pand aanwezig is geweest in het plangebied. Dit pand moet van vóór
e
het eerste kwart van de 19 eeuw zijn, aangezien op de kadasterkaart van 1811-32 een kleiner pand
5
afgebeeld staat. Het vroegere pand dateert op basis van het vondstmateriaal, de baksteensoorten en
e
het kaartmateriaal vermoedelijk uit de 17 eeuw. Waarschijnlijk is het pand rond 1811-1832 door een
brand verwoest geraakt, maar kon een deel van de fundering gebruikt worden voor de bouw van een
nieuw pand, hoogstwaarschijnlijk het tot voor kort aanwezige pand. Een groot deel van het souterrain
is buiten functie gesteld en opgevuld met zand. Op drie verschillende plaatsen zijn namelijk sporen
van een brand teruggevonden. Rond 1965 is het souterrain volgestort met lichtgeel zand voor een
extra stevige fundering en is een garage gebouwd. Mogelijk zijn op dit moment ook de muurankers
geplaatst en de extra buitenmuur aan de noordzijde. In ieder geval dateren de gewelvenmuur (spoor
e
2), de vloer (spoor 3), de poer (spoor 4) en de steunen in het zuidwesten bij het oorspronkelijke 17 eeuwse huis.
5.1. Beantwoording van de onderzoeksvragen
Zijn in het plangebied archeologische sporen en vondsten aanwezig?
Ja. Op de locatie van de woning en aansluitend ten westen hiervan zijn muurfunderingen van een
ouder pand aanwezig. Naast de muurfunderingen gaat het om een vloer, een kuil, een poer, een
gewelvenmuur en twee steunen.
Zo ja, wat is de aard, omvang, datering en conservering van de archeologische sporen en
vondsten?
e

e

De omvang van het oude pand meet ca. 10 x 23 m en dateert uit de 17 en 18 eeuw. De sporen van
e
e
het jongere pand dateren uit de 19 en 20 eeuw. De aangetroffen vondstcategorieën zijn aardewerk,
glas, keramisch bouwmateriaal en dierlijk bot. De conservering is goed te noemen.
Wat is de ruimtelijke spreiding van sporen en structuren zowel horizontaal (voor zover zichtbaar
op dit beperkte oppervlak) als verticaal?
In horizontale zin beslaat de verspreiding van sporen en vondsten de plattegrond van het oude
gebouw. In verticale zin zijn er vondsten en sporen aangetroffen vanaf het maaiveld tot aan 3,5 m
lager (2,20 m + NAP).
Kunnen meerdere bewoningsfasen onderscheiden worden, zo ja in welke mate zijn deze
aaneensluitend?
Op basis van de sporen en vondsten mag worden uitgegaan van twee bewoningsfases. De
plattegrond op de allesporenkaart toont de oude fase. De stippellijn toont het voormalige, recent
gesloopte gebouw. Gezien de datering van het vondstmateriaal zullen de twee fases direct op elkaar
gevolgd zijn.

5

Dit kan niet met zekerheid gezegd worden, omdat souterrains niet op oude kadasterkaarten worden afgebeeld.
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Wat is de datering of looptijd van de archeologische vondsten en tot welk vondsttype of
vondstcategorie behoren zij?
e

e

De meeste vondsten dateren uit de 17 en 18 eeuw. Aan beide zijden van deze periode zitten enkele
e
e
e
e
extremen (15 /16 eeuw en 19 /20 eeuw). De aangetroffen vondstcategorieën zijn aardewerk,
keramisch bouwmateriaal, glas en dierlijk botmateriaal.
Kan de aanwezigheid van het dijklichaam van de Waaldijk worden aangetoond? Zo ja, is er
fasering in de aanleg van de dijk aan te wijzen?
Op het diepe niveau van vak 4 is een ophogingslaag aangetroffen waarin geen nadere fasering
aanwezig was. Een aangetroffen stuk glas uit deze laag kon niet nader gedetermineerd worden dan
e
e
Nieuwe tijd (16 - 19 eeuw). Voor de overige opgegraven delen geldt dat er alleen gegraven is in de
oude bouwkuip van het/de voormalige pand(en).
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Archeologisch Informatie Systeem
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Before Present (Present = 1950)
Cultuurhistorische Waardenkaart/ Hoofdstructuur
Global Positioning System
Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie
maaiveld (het landoppervlak)
Normaal Amsterdams Peil
Plan van Aanpak
Programma van Eisen
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Verklarende woordenlijst
antropogeen
door menselijke activiteit veroorzaakt of gemaakt
artefact
door de mens vervaardigd voorwerp
Edelmanboor
een handboor voor bodemonderzoek
horizont
kenmerkende laag binnen de bodemvorming
humeus
organische stoffen bevattend; bestaande uit resten van planten en dieren in
de bodem
leem
samenstelling van meer dan 50% silt, minder dan 50% zand en minder dan
25% klei
silt
zeer fijn sediment met grootte 0,002-0,063 mm
zavel
grondsoort die tussen 8 en 25% klei (deeltjes kleiner dan 0,002 mm) bevat
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