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Projectgegevens
Projectnaam
Projectcode
Type onderzoek
CIS-code

Gorinchem, hockeyvelden
2014/010
Bureau-onderzoek
59.706

Projectleider
Contact

drs. A.J. Wullink
06–50626888, ajwullink@archeosupport.nl

Opdrachtgever
Contact

SAB Arnhem, ing. B. Hermsen
026–3576911, bas.hermsen@sab.nl

Bevoegde overheid
Contact

Gemeente Gorinchem, stadsarcheoloog drs. P. Floore
06-18718979

Locatiegegevens
Toponiem
Plaats
Gemeente
Provincie

Bataafsekade 16
Gorinchem
Gorinchem
Zuid-Holland

Kaartblad
Centrum-coördinaten

38G
124.300/428.120

Oppervlakte plangebied

circa 4 hectare m2

Beschrijving resultaten
Aardwetenschappelijke waarden

Komgebied, klei op veen, mogelijk crecvasse-afzettingen aanwezig.

Archeologische waarden

Geen archeologische waarden in de de directe omgeving.

Historische waarden

Geen historische waarden aanwezig op de onderzoekslocatie.

Verwachting

Lage verwachting voor alle perioden, behalve als er
crevasse-afzettingen aanwezig zijn; deze hebben een middelhoge
verwachting voor resten uit het Neolithicum.

Aanbeveling

Geadviseerd wordt om de onderzoekslocatie vrij te geven voor
werkzaamheden tot 1,7 m –mv. Bij diepere werkzaamheden
verkennend booronderzoek om crevasse-afzettingen op te sporen.
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Afbeelding 1. Topografische kaart van de onderzoekslocatie (blauw omlijnd) en omgeving,
voorzien van RD-coördinaten. Bron: Topografische Dienst Nederland.
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1 Inleiding
1.1 Aanleiding tot het onderzoek
In opdracht van SAB uit Arnhem heeft ArcheoSupport bv een bureau-onderzoek
uitgevoerd voor de hockeyvelden aan de Bataafsekade in Gorinchem.
Aanleiding tot dit onderzoek vormt een onderzoek van de gemeente naar de mogelijkheden voor de aanleg van een derde hockeyveld. Verstoringen als gevolg
van de aanleg kunnen eventueel aanwezige archeologische resten bedreigen. Volgens de archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Gorinchem (Boshoven
et al. 2009) ligt de onderzoekslocatie in een zone met een lage archeologische verwachting, waarvoor een onderzoeksplicht geldt bij onderzoekslocaties groter dan 1
hectare en een verstoring dieper dan 30 cm. Het onderhavige plangebied voldoet
aan beide criteria.
Het bureau-onderzoek is in maart 2014 uitgevoerd door drs. A.J. Wullink van ArcheoSupport. Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de eisen die gesteld worden in de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA versie
3.2).1

1.2 Huidige en toekomstige situatie binnen het plangebied
De onderzoekslocatie beslaat het terrein van hockeyclub Rapid aan de Bataafsekade
op sportpark Molenvliet. Dit sportpark ligt ingeklemd tussen de A27 in het oosten,
de A15 in het noorden en westen en de spoorlijn Geldermalsen–Dordrecht in het
zuiden. Op het terrein van Rapid zijn momenteel twee noord-zuid geöriënteerde
wedstrijdvelden, een trainingsveld en een clubhuis aanwezig. Het geheel wordt
omsloten door een groenstrook en een sloot. Het maaiveld ligt rond 0,87 m −NAP.
De ligging van het plangebied is weergegeven in afbeelding 1.
De gemeente Gorinchem onderzoekt de mogelijkheid om een derde veld te realiseren. Hiertoe komen het huidige (westelijke) tweede veld en het trainingsveld te
vervallen en worden twee nieuwe (oost-west geöriënteerde velden aangelegd. Om
dit mogelijk te maken komen ook een deel van de noordelijke groenstrook en sloot
te vervallen. In afbeelding 2 is de gewenste situatie weergegeven.

1.3 Doel van het onderzoek
Doel van het bureau-onderzoek is het verkrijgen van inzicht in bekende en te verwachten archeologische waarden in en om het plangebied. Op basis van de verkregen informatie wordt een archeologisch verwachtingsmodel voor de onderzoekslocatie opgesteld. Hierin wordt beschreven of er archeologische resten aanwezig
(kunnen) zijn in het plangebied, wat de potentiële aard en omvang hiervan is en of
1

De inhoud van de KNA kan worden geraadpleegd op www.sikb.nl.
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de voorgenomen werkzaamheden in het plangebied een bedreiging vormen voor het
bodemarchief. Indien dit het geval is, wordt geadviseerd op welke wijze hiermee
in het vervolgtraject van de plannen rekening dient te worden gehouden.

1.4 Werkwijze
Voor het bureau-onderzoek wordt bronnenmateriaal uit diverse disciplines geraadpleegd en geïntegreerd tot een archeologisch verwachtingsmodel. Op basis van
geologische, geomorfologische en bodemkundige informatie wordt een beeld geschetst van de landschappelijke ontwikkeling van de omgeving van de onderzoekslocatie. Deze landschappelijke ontwikkeling geeft inzicht in de potentiële bewoonbaarheid van de locatie. Voor de beschrijving van de archeologische waarden wordt
gebruik gemaakt van Archis2, de online archeologische database van de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden
(IKAW) en de Archeologische Monumenten Kaart (AMK), en, indien van toepassing, van informatie over eerder gedaan onderzoek en archeologische waarnemingen. Naast deze informatie wordt, als deze voorhanden zijn, ook gebruik gemaakt
van provinciale en gemeentelijke beleids- en verwachtingskaarten. Voor onderhavig onderzoek is gebruik gemaakt van de archeologische waarden- en beleidskaart
van de gemeente Gorinchem (Boshoven et al. 2009). De historische ontwikkeling
wordt beschreven aan de hand van historisch-topografisch kaartmateriaal en historische bronnen. Hierbij wordt ook ingegaan op eventuele (sub)recente verstoringen
die de archeologische verwachting beïnvloeden.
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2 Resultaten bureau-onderzoek
2.1 Bekende aardwetenschappelijke waarden
De onderzoekslocatie ligt in het Zuid-Hollandse rivierengebied (Berendsen 2005).
Hier is, doordat de Rijn en de Maas zich in het Holoceen (vanaf 10.000 jaar geleden)
voordurend hebben verlegd, een netwerk van fossiele rivierlopen, stroomgordels,
ontstaan. In de komgebieden tussen de verschillende stroomgordels is komklei afgezet, maar trad zover westelijk voornamelijk veengroei op. De afzettingen van de
verschillende stroomgordels zijn dus als het ware ingebed in veen. Gorinchem ligt
aan de Waal, die actief is sinds 1625 BP2 (Berendsen & Stouthamer 2001, Cohen
& Stouthamer 2012).
De onderzoekslocatie ligt volgens de geomorfologische kaart (afb. 3) in een rivierkomvlakte (1M23) ten noorden van de Waal. De Waaldijk en de uiterwaarden van de Waal liggen zo’n 225 m ten zuiden van de locatie Zo’n 600 m ten
noorden van de locatie ligt een rivierinversierug (3K26) die volgens (Berendsen
& Stouthamer 2001) van de Spijk-stroomgordel is. Deze stroomgordel is actief
geweest van 2510 tot 2200 BP. Zo’n 1300m ten oosten van de locatie zijn afzettingen van de Gorkum-Arkel-stroomgordel aanwezig, die actief is geweest tussen
6515 en 5590 BP. Volgens de archeologische verwachtingskaart van Gorinchem
(zie afb. 4) ligt pal ten oosten van de onderzoekslocatie een crevasse. Deze crevasse wordt door de stroomgordel van Spijk doorsneden en zal dus gevormd zijn
vóór 2510 BP, mogelijk vanuit de stroomgordel van Gorkum-Arkel.
Volgens de bodemkaart (afb. 5) worden op de onderzoekslocatie kalkloze drechtvaaggronden met grondwatertrap III (Rv01C-III) verwacht. Drechtvaaggronden
zijn rivierkleigronden waarbij de klei tussen 40 en 80 cm –mv over gaat in veen.
Grondwatertrap III wil zeggen dat de hoogste grondwaterstand ondieper dan 40 cm
–mv is en de laagste grondwaterstand ondieper dan 120 cm –mv. Er is dus een relatief dun kleipakket aanwezig op veen; deze klei is mogelijk afgezet na ontginning
van het veengebied en de daarmee gepaard gaande bodemdaling.

2.2 Bekende archeologische waarden
In en ruime straal rondom de onderzoekslocatie liggen geen archeologische monumentterreinen en zijn evenmin archeologische waarnemingen bekend. De dichtstbijzijnde archeologische waarden concentreren zich rond de 600 m noordelijker
gelegen stroomgordel van Spijk (zie afb. 6).
In het komgebied rondom de onderzoekslocatie zijn twee andere archeologische
onderzoeken verricht. In 2010 is er een bureau- en verkennend booronderzoek uitgevoerd op het terrein van RWS ten noorden van de Banneweg (onderzoeksmelding 39729). Hierbij zijn in een aantal boringen oeverafzettingen van de Spijk2

BP staat voor Before Present: C14-jaren voor heden, waarbij 1950 als referentiejaar wordt gebruikt.
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stroomgordel aangetroffen en in één boring zandige crevasse-afzettingen. Er is
geen vervolgonderzoek geadviseerd vanwege de geringe toekomstige verstoring.
Een ander onderzoek is in 2012 door ARC aan de Parallelweg ten zuidwesten van
de locatie uitgevoerd (onderzoeksmelding 51785). Bij dit onderzoek zijn tussen
2,8 en 3,5 m −NAP afzettingen van een niet eerder gekarteerde crevasse van de
Gorkum-Arkel-stroomgordel aangetroffen en tussen 5 en 6 m −NAP afzettingen
van een niet eerder gekarteerde vroegholocene stroomgordel. Op beide niveaus
zijn geen aanwijzingen aangetroffen voor de aanwezigheid van archeologische niveaus (Hebinck 2012).

2.3 Historische situatie en bouwhistorische waarden
Het plangebied ligt in het komgebied tussen Schelluinen in het westen en Gorinchem in het oosten. Voor de Late Middeleeuwen werden vooral de hogere delen
in het rivierlandschap bewoond: de oeverwallen, crevasse- en rivierinversieruggen
en donken. Vanaf de 11e eeuw werden ook de veengebieden tussen de rivieren ontgonnen. Het veen werd ontwaterd, waardoor er klink op trad en de bodem daalde.
Hierdoor werd het gebied vatbaar voor overstromingen vanuit de rivieren. De in
het plangebied aanwezige klei is dan ook waarschijnlijk na de ontginning van het
veengebied afgezet. Om de ontwatering van het gebied mogelijk te maken werden
weteringen gegraven. De Lange Schelluinse Vliet, pal ten zuiden van de locatie, is
zo’n, in 1271, gegraven afwateringskanaal, dat ontwaterde op de Merwede. Naast
het graven van weteringen werden ook de rivieren bedijkt, om zo het overstromingsgevaar voor het steeds verder dalende land te beperken. Vanaf de 15e eeuw
werden ook windmolens gebruikt om het grondwaterpeil binnen het omdijkte gebied te beheersen. Er is dan sprake van een polder. De onderzoekslocatie ligt in de
Kwakernaatse Polder, die een eenheid vormt met de Polder de Banne. De grens van
beide polders, die samenvalt met de grens tussen de voormalige gemeente Schelluinen (nu Giessenlanden) en de gemeente Gorinchem, ligt aan de oostzijde van het
plangebied.
Beide polders werden bemalen door een tweetal molens die nu nog aan de zuidkant
van de locatie, langs de Lange Schelluinse Vliet staan: de West- en de Oostmolen.
Deze molens dateren uit respectievelijk 1814 en 1817 en zijn in gebruik geweest
tot 1971. Deze molens vervingen twee oudere molens uit 1605 of 1607, die tijdens
het beleg van Gorinchem in 1813 door de Fransen zijn verwoest 3 .
In afbeelding 8 is de topografische situatie in 1849 weergegeven. Dit beeld is waarschijnlijk wel representatief voor de situatie vanaf de Late Middeleeuwen. De onderzoekslocatie ligt pal ten noorden van de Lange Schelluinse Weg en de Lange
Schelluinse Vliet ten zuiden hier van. Parallel hieraan, in het noordelijke deel van
de locatie, loopt de Kwakernaatse Wetering, die ten oosten van de locatie verspringt
en overgaat in de Middelwetering. Aan de zuidkant van de locatie liggen de twee
poldermolens. In 1936 (afb. 9) is de situatie nagenoeg onveranderd; alleen de Kwakernaatse Wetering is direct op de Middelwetering aangesloten. Pas na de Tweede
3

www.molendatabase.nl
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Wereldoorlog verandert het gebied ingrijpend. In 1959 (afb. 10) is de voorloper
van de A15 aangelegd. In 1969 (afb.11) is hier de A27 bijgekomen en zijn de eerste
sportvelden ten oosten van de locatie aangelegd. In 1981 (afb. 12) zijn de A15 en
de Banneweg gerealiseerd, is de atletiekbaan westelijk van het plangebied aangelegd en krijgt het sportpark zijn huidige vorm. De hockeyclub wordt pas eind jaren
1980 aangelegd (afb. 13).
De molens vormen samen met het restant van de Lange Schelluinse Vliet cultuurhistorische elementen en zijn ook als dusdanig aangemerkt op de archeologische
waardenkaart (afb. 7). Verder zijn er geen cultuurhistorische waarden aanwezig.

2.4 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel
Door de ligging in het komgebied ten noorden van de Waal heeft de onderzoekslocatie volgens de archeologische verwachtingskaart van de gemeente in principe
een lage verwachting voor archeologische resten uit de prehistorie, de Romeinse
Tijd en de Vroege Middeleeuwen. De ten oosten van de locatie gelegen crevasse
heeft echter een middelhoge verwachting. Het is niet uit te sluiten dat afzettingen
van de crevasse ook binnen het plangebied aanwezig zijn. De afzettingen worden
op zo’n 2,8 m m −NAP verwacht, dus op zo’n 2 m –mv. Op de stroomgordel van
Gorkum-Arkel zijn echter nog geen archeologische vondsten gedaan. In principe
zouden, gezien de ouderdom, resten uit het Neolithicum verwacht kunnen worden.
De verwachting voor de periode na de ontginning in de Late Middeleeuwen is ook
laag. Het gebied is tot in de jaren 1950 in gebruik geweest als grasland en er zijn
geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van huisplaatsen in de omgeving van de
locatie. De enige aanwezige cultuurhistorische elementen zijn de twee molens en
de restanten van de Lange Schelluinse Vliet, maar deze worden niet bedreigd door
de aanleg van de hockeyvelden. Wel moeten onder de hockeyvelden nog de gedempte kavelsloten en de gedempte Kwakernaatse Wetering liggen. De archeologische waarde hiervan is echter beperkt omdat er geen resten worden verwacht die
specifiek samen hangen met deze sloten en het landgebruik er omheen.
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3 Conclusies en aanbevelingen
De onderzoekslocatie ligt in het komgebied ten noorden van de Waal en heeft hierdoor een lage archeologische verwachting voor alle perioden. Naast het plangebied
ligt een echter een crevasse van de Gorkum-Arkel-stroomgordel, die mogelijk ook
nog binnen het plangebied aanwezig is. De afzettingen van deze crevasse worden
beneden 2 m –mv verwacht en hebben een middelhoge verwachting voor resten uit
het Neolithicum.
Geadviseerd wordt om, wanneer bij de aanleg van de nieuwe velden bodemverstoringen dieper dan 1,7 m –mv plaatsvinden, een verkennend booronderzoek uit te
voeren om vast te stellen of er daadwerkelijk crevasse-afzettingen aanwezig zijn
binnen het plangebied. Voor werkzaamheden ondieper dan 1,7 m –mv is geen vervolgonderzoek nodig.
Het is aan de bevoegde overheid, de gemeente Gorinchem, om op basis van deze
rapportage een selectiebesluit te nemen. De archeologische meldingsplicht conform art. 53 van de Wamz blijft sowieso bestaan. Als er tijdens de graafwerkzaamheden archeologische resten worden aangetroffen, dan dient dit onverwijld aan de
bevoegde overheid te worden gemeld.
Als er vanuit de bevoegde overheid geen op- of aanmerkingen op deze rapportage
komen, dan kan deze versie als de definitieve worden beschouwd.
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Afbeelding 2.

Toekomstige situatie. Bron: gemeente Gorinchem.

Afbeelding 3. Geomorfologische kaart van de onderzoekslocatie (blauw omlijnd) en omgeving. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/Archis II.

Afbeelding 4.

Uitsnede uit de gemeentelijke verwachtingskaart. De onderzoekslocatie is blauw omlijnd. Bron: Boshoven et al. (2009)

Vervolg afbeelding 4.

Legenda bij de gemeentelijke verwachtingskaart.

Afbeelding 5. Bodemkaart van de onderzoekslocatie (blauw omlijnd) en omgeving. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/Archis II.

Afbeelding 6. Archeologische waarden op de onderzoekslocatie (onderzoeksmelding 60689) en in de omgeving. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/Archis II.

Afbeelding 7.
et al. (2009)

Uitsnede uit de gemeentelijke waardenkaart. De onderzoekslocatie is blauw omlijnd. Bron: Boshoven

Vervolg afbeelding 7.

Legenda bij de gemeentelijke waardenkaart.

Afbeelding 8. Uitsnede uit een topografische kaart uit 1849. De onderzoekslocatie is
blauw omlijnd. Bron: www.watwaswaar.nl

Afbeelding 9. Uitsnede uit de topografische kaart van 1936. De onderzoekslocatie is
blauw omlijnd. Bron: www.watwaswaar.nl

Afbeelding 10. Uitsnede uitde topografische kaart van 1959. De onderzoekslocatie is
blauw omlijnd. Bron: www.watwaswaar.nl

Afbeelding 11. Uitsnede uit de topografische kaart van 1969. De onderzoekslocatie is
blauw omlijnd. Bron: www.watwaswaar.nl

Afbeelding 12. Uitsnede uit de topografische kaart van 1981. De onderzoekslocatie is
blauw omlijnd. Bron: www.watwaswaar.nl

Afbeelding 13. Uitsnede uit de topografische kaart van 1989. De onderzoekslocatie is
blauw omlijnd. Bron: www.watwaswaar.nl
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Bijlage 1. Een overzicht van geologische (chronostratigrafische) en archeologische periodes. Door: A.J. Wullink. Gebaseerd op: Brandt et al. 1992; De Mulder
et al. 2003; Berendsen 2004.
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