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Samenvatting
Hamaland Advies heeft in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf een archeologisch bureauonderzoek
en een verkennend booronderzoek uitgevoerd voor het plangebied Spijksedijk 2, 2a, 4 en 6 te
Gorinchem. Tevens is een bouwdossieronderzoek verricht. Het betreft een gebied met
gebouwen/loodsen met een terreinoppervlakte van 10.185 m². Het onderzoek is uitgevoerd in verband
met de geplande verkoop van het object en bijbehorende gronden, waarbij een risicoanalyse gemaakt
wordt van de te verwachten archeologische waarden in het plangebied. Er is nog geen concrete
planvorming voorzien op het moment dat dit rapport verschijnt. De resultaten van het archeologisch
onderzoek zijn de leidraad voor de verdere herontwikkeling van het plangebied, zodat archeologische
waarden zo min mogelijk verstoord worden. De toekomstige gebruiker is nog niet bekend.
Het noordelijk deel van het plangebied ligt op de archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart
van de gemeente Gorinchem1 in een gebied met een hoge verwachting aan of nabij het oppervlak voor
de periode van de prehistorie tot de middeleeuwen. Het uiterste noordelijke puntje van het plangebied
ligt in het water en heeft geen verwachting. Het zuidelijk deel is vanwege de ligging in de historische
kern gecategoriseerd met een zeer hoge verwachting voor de periode van de late middeleeuwen en de
nieuwe tijd. In gebieden met meerdere verwachtingswaarden geldt de eis van de hoogste verwachting,
namelijk de zeer hoge verwachting. Gemeentelijke eis is dat bij bodemverstoringen dieper dan 30 cmmv en over een groter oppervlak dan 30 m² een archeologisch onderzoek noodzakelijk is.

Conclusie
Het bureauonderzoek toont aan dat het voor plangebied een verwachting geldt op archeologische
vindplaatsen uit alle perioden vanaf het Laat-Paleolithicum tot en met de Nieuwe Tijd. Het plangebied
is bebouwd vanaf ca. 1936. Daarvoor was er sprake van een weidegebied en ligging nabij de
vestingwerken van Gorinchem. Er is een vooralsnog onbekende bodemverstoring opgetreden door de
bebouwing, door de aanleg van de vestingwerken en de gracht. Op grond van het uitgevoerde
bouwdossieronderzoek kan geconcludeerd worden dat voor het gehele plangebied door de huidige
bebouwing (vanaf 1936) een bodemverstoring tussen de 0,45 m-mv en 1,06 m-mv over een maximale
oppervlakte van 4.467 m² is opgetreden. Dit is 43% van de totale oppervlakte van het plangebied.
De resultaten van het booronderzoek duiden erop dat de bodem subrecent (vanaf 1850) met circa 1,5
meter opgehoogd is ten behoeve van de realisatie van het industrieterrein aan de Spijksedijk.
Potentiële archeologische waardevolle niveaus bevinden zich direct onder de subrecente ophoging
vanaf een diepte van 1,5 m-mv in de rivierkleiafzettingen en de oever- en beddingafzettingen van de
Linge.
Daarom adviseren wij toekomstige kopers en/of gebruikers van het terrein om buiten de bestaande
bebouwing geen bodemingrepen uit te voeren die dieper reiken dan 1,5 m-mv. Indien toch diepere
bodemingrepen voorzien zijn, dan adviseren wij om de aanwezigheid van vindplaatsen te onderzoeken
door middel van proefsleuven (gravend onderzoek). Het uitvoeren van een proefsleuvenonderzoek is
voorbehouden aan gecertificeerde bedrijven. Voorafgaand aan het gravend onderzoek dient een
Programma van Eisen te worden opgesteld dat getoetst wordt door de gemeentelijk archeoloog, drs. P.
Floore.
Het betreft een selectieadvies. Het uiteindelijke besluit hierover is voorbehouden aan de gemeente
Gorinchem en kan afwijken van het door Hamaland Advies gegeven selectieadvies.

Voorbehoud
Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Met nadruk wijst Hamaland Advies erop dat
dit selectieadvies nog niet betekent dat reeds bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende
activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek zullen namelijk eerst moeten
worden beoordeeld door Gemeente Gorinchem (mw. W. van Hulten) en diens adviseur (drs. P. Floore),
die vervolgens een besluit nemen of vervolgonderzoek noodzakelijk is of niet.
Het rapport is op 6 juli 2017 beoordeeld door drs. P. Floore (gemeentelijk archeoloog). De
opmerkingen zijn in deze definitieve versie verwerkt.

1

Boshoven, 2009, Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart, versie 4, 18-11-2009
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1.2

Doel en vraagstelling van het onderzoek
Het doel van het bureauonderzoek is het verkrijgen van inzicht in bekende en te verwachten
archeologische waarden in en om het plangebied. Op basis van de verworven informatie wordt een
archeologisch verwachtingsmodel voor de onderzoekslocatie opgesteld. De volgende vragen zullen,
indien mogelijk, beantwoord worden:
•
Wat is de bodemopbouw en de vermoedelijke intactheid van het bodemprofiel binnen het
plangebied?
•
Kunnen er archeologische vindplaatsen in het onderzoeksgebied aanwezig zijn en zo ja
welke en waar (welke diepte) en in welke vorm?
Het antwoord op deze vragen zal worden verwerkt in een archeologisch verwachtingsmodel voor het
plangebied, waarbij aangegeven zal worden of een nader onderzoek door middel van boringen of
proefsleuvenonderzoek nodig zal zijn of niet.
•
Is aanvullend veldonderzoek door middel van boringen en/of proefsleuvenonderzoek
noodzakelijk?

1.3

Werkwijze
Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie
(protocol 4002 Bureauonderzoek KNA, versie 3.3) en bestaat uit de volgende onderdelen:
1.
Afbakenen Plan- en onderzoeksgebied, vermelden overheidsbeleid, vaststellen
consequenties toekomstig gebruik (KNA-LS01);
2.
beschrijving van het huidig gebruik (KNA LSO2);
3.
beschrijving van de historische situatie en de mogelijke verstoringen KNA LSO3);
4.
beschrijving van de bekende archeologische, ondergrondse bouwhistorische en
aardwetenschappelijk kenmerken (KNA LSO4);
5.
het opstellen van een specifieke verwachting en formulering onderzoeksstrategie (KNA
LSO5).
Om tot een gefundeerd archeologisch verwachtingsmodel te komen is voor het onderzoek relevant
bronnenmateriaal geraadpleegd die gespecificeerd is opgenomen in de literatuurlijst. Door informatie
uit verschillende invalshoeken samen te voegen ontstaat de mogelijkheid dwarsverbanden te leggen
tussen de diverse brontypen en aan de hand hiervan een geïntegreerd archeologisch
verwachtingsmodel op te stellen. De gegevens voor het bureauonderzoek zijn ontleend aan:
•
Archis3, het geautomatiseerde archeologische informatiesysteem voor Nederland;
•
geomorfologisch, geologische, bodemkundig, topografisch en historisch kaartmateriaal;
•
archeologische rapporten en publicaties;
•
geactualiseerde Archeologische waardenkaart5 en Archeologische verwachtings- en
beleidsadvieskaart voor de gemeente Gorinchem;6
•
informatie van de AWN (indien aanwezig);
Deze bronnen zijn geraadpleegd vanwege hun traceerbare gegevens en beschikbaarheid via het
internet. Zie voor de specificatie van deze bronnen de voetnoten in de tekst, de literatuurlijst voor
rapporten en geraadpleegde websites.

1.4

Beleidskaders
Rijksbeleid
In 1992 werd in Valetta door de Ministers van Cultuur van de bij de Raad van Europa aangesloten
landen het 'Europees Verdrag inzake de bescherming van het Archeologisch Erfgoed', beter bekend
onder de naam 'Verdrag van Malta', ondertekend. De Wet op de Archeologische Monumentenzorg is
op 1 september 2007 in werking getreden. De nieuwe wet heeft zijn beslag gekregen via een wijziging
van de Monumentenwet 1988, aanpassingen in de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en enkele
andere wetten en met de invoering van de Wabo (2010). Met de nieuwe Wet op de Archeologische
Monumentenzorg is het accent komen te liggen op het streven naar het behoud en beheer van
5
6

Baac, 2009, Archeologische Waardenkaart, versie 4, 18-11-2009
Baac, 2009, Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart, versie 4, 18-11-2009
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archeologische waarden in de bodem (in situ) en het beperken van (de noodzaak van) archeologische
opgravingen. Uitgangspunt van het nieuwe beleid is tevens het principe 'de verstoorder betaalt'. Bij het
voorbereiden van werkzaamheden die het bodemarchief kunnen verstoren (zoals de aanleg van een
weg, een nieuwe woonwijk, een bedrijventerrein), dient onderzocht te worden of daardoor
archeologische resten verstoord kunnen worden. Als uit het onderzoek blijkt dat er archeologische
waarden aanwezig zijn en deze niet ter plaatse behouden kunnen blijven, dan dient de initiatiefnemer
van het werk de kosten te dragen die gepaard gaan met het opgraven en conserveren van de plaats.
Met de introductie van de nieuwe wet zijn de kerntaken en bestuurlijke verantwoordelijkheden van
gemeenten veranderd. Eén van de belangrijkste consequenties is, dat gemeenten een centrale rol is
toegekend in de bescherming van archeologisch erfgoed. In de wet is bepaald, dat gemeenten door
inzet van een planologisch instrumentarium het archeologisch belang dienen te waarborgen.
Bescherming van het archeologisch erfgoed kan onder meer vorm krijgen door in bestemmingsplannen
regels ter bescherming van bekende en te verwachten archeologische waarden op te nemen. In de
regelgeving is vastgelegd dat in het kader van een omgevingsvergunning van de aanvrager geëist kan
worden dat hij een rapport overlegt waarin de archeologische waarde van het te verstoren terrein
voldoende is vastgesteld. Voor de toetsing van archeologische waarden is een archeologisch bestel
ontwikkeld, waarmee de archeologische waarde van een terrein bepaald kan worden door middel van
een getrapt systeem van onderzoek. In het kader van het vrijstellingsbesluit volstaat in eerste instantie
een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO-O).

Provinciaal Beleid
In de Visie op Zuid-Holland beschrijft de provincie haar ruimtelijke doelstellingen en provinciale
belangen (structuurvisie), stelt zij regels aan ruimtelijke ontwikkelingen (verordening) en geeft zij aan
wat nodig is om dit te realiseren (uitvoeringsagenda). De Visie op Zuid-Holland is in juli 2010 in de
plaats gekomen van de 4 streekplannen en de Nota ‘Regels voor Ruimte’.
De Visie op Zuid-Holland bestaat uit de Provinciale Structuurvisie met de functiekaart en de
kwaliteitskaart, de Verordening Ruimte en de Uitvoeringsagenda.7
Op de Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zuid-Holland, Provincie Zuidholland is het
plangebied gelegen in regio Regio 4: Het Maasmondgebied en de Alblasserwaard. Hierbij zijn de
volgende thema’s relevant:
•
Thema 1: Strijd tegen en met het water
•
Thema 2: Overgangsfasen in de Bewoningsgeschiedenis
•
Thema 4: De Grote Ontginningen tussen 900 en 1300
Het provinciaal belang is het grootst in de gebieden met hoge en zeer hoge bekende archeologische
waarden. Deze gebieden zijn daarom benoemd als planologische aandachtsgebieden. De daar
aanwezige archeologische waarden hebben een relatie met de in de POA benoemde provinciale
onderzoeksthema's. Deze waarden moeten goed beschermd worden in het bestemmingsplan. Daarom
worden de archeologische aandachtsgebieden vastgelegd in de verordening. (Provinciale Staten,
2013, blz. 8 en 9).

Gemeentelijk Beleid
Met de invoering van de Wet op de archeologische monumentenzorg in 2007 is de
verantwoordelijkheid voor het bodemarchief gedelegeerd aan gemeenten. Als instrument om een goed
onderbouwde belangenafweging te kunnen maken heeft de gemeente Gorinchem, een
geactualiseerde archeologische waardenkaart en een verwachtings- en beleidskaart uit 2009. Het
beleid wordt of is opgenomen in de bestemmingsplannen.
Namens de gemeente is drs. P. Floore als gemeentelijk archeoloog betrokken bij de archeologische
advisering en toetsing van rapporten.

7

http://www.zuid-holland.nl/visieopzuidholland
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1.5

Administratieve gegevens
Tabel 1: Gegevens projectgebied
Opdrachtgever

Rijksvastgoedbedrijf, Annelien C.M. van de Graaf MSc

Projectnaam

Spijksedijk 2, 2a, 4 en 6

Uitvoerder, Beheer en Plaats
documentatie

Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem

Bevoegd gezag

Gemeente Gorinchem

Provincie, Gemeente, Plaats

Zuid-Holland, Gorinchem, Gorinchem

Adres en Toponiem

Spijksedijk 2, 2a, 4 en 6

Kaartblad

38O

RD-coördinaten
NO

8

Centrum:

126.869, 427.465

NW

126.859, 427.359

126.810, 427.287

ZO

126.929, 427.354

ZW

126.829, 427.262

Hoogte centrumcoördinaat8

3,00 m +NAP

CMA/AMK Status en nr. 8

n.v.t

Kadastrale gegevens8

Gemeente Gorinchem sectie A percelen 6229, 6230, 6231, 6232

CIS code/Archis
Onderzoekmeldingsnummer8
Oppervlakte plangebied en
onderzoeksgebied8

4548997100

Huidig grondgebruik8

Gebouwen, erf, water

Toekomstig grondgebruik

9

10.185 m²

In verband met verkoop nader te bepalen door koper(s)

Geomorfologie8 extrapolatie

3K25

Rivieroeverwal

Bodemtype8 extrapolatie

Rn66A

Kalkhoudende Poldervaaggrond, zavel en lichte klei,
profielverloop 3, of 3 en 4 of 4

Grondwatertrap8 extrapolatie

IV

GHG >40 cm-mv, GLG 40-80 cm-mv

Geologie
Periode

12

10

11

Formatie van Echteld (jonge rivierklei en zandlagen)
Formatie van Kreftenheye (oever- en beddingafzettingen)
Paleolithicum t/m Nieuwe Tijd

8

Archis3, via https://archis.cultureelerfgoed.nl
Opgave opdrachtgever
GHG: gemiddeld hoogste grondwaterstand (winter)
11
GLG: gemiddeld laagste grondwaterstand (zomer)
12
Geologische kaart 1:50.000 i.c.m. Dinoloketboring B38G0226
9

10
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2

Bureauonderzoek en verwachtingsmodel

2.1

Landschapsgenese
Geologie
Het plangebied ligt in het Utrechts-Gelders rivierengebied.13 De afzettingen in het onderzoeksgebied
zijn ontstaan in de laatste ijstijden, het Saalien en het Weichselien. Gedurende het Saalien werd landijs
in zuidelijke richting vanuit het noorden opgestuwd. Volgens de Kaart Top Pleistoceen14 is de top van
het pleistocene dekzand gelegen op een diepte van meer dan 11 meter minus maaiveld. Een boring15
nabij het plangebied geeft aan dat het pleistocene zand van de Formatie van Kreftenheye op een
diepte van ca. 12,00 m-mv aangetroffen wordt.
Onder de bouwvoor is in het plangebied lithostratigrafisch gezien sprake van de Formatie van Echteld.
Deze Formatie bestaat uit holocene fluviatiele afzettingen van de stroomgordel van de nabijgelegen
Linge met klei, silt, zand en grind in de ondergrond, afhankelijk van de manier van afzetting. Lokaal
kunnen ook lagen veen, gyttja of schelpenbanken voorkomen.
Het plangebied ligt in de omgeving van de stroomgordel van de Linge met een begindatering van
16
210 v.C. en een einddatering van 1307 n.C. (IJzertijd tot en met de Middeleeuwen). De dijken langs
de Linge zijn verschillende malen doorgebroken. Daarbij zijn overslaggronden ontstaan. De
overslaggronden verschillen, afgezien van de ontstaanswijze en de wat zandiger textuur, niet veel van
de jongste oevergronden langs de rivieren en vertonen hetzelfde bodemprofiel.
Een geologische boring17 nabij het plangebied laat zien dat de oever- en beddingafzettingen van de
Linge op 5,90 m-mv (ongeveer 3,90 m -NAP) aangetroffen kunnen worden. Daarboven ligt een
kleipakket van jonge rivierkleiafzettingen (Formatie van Echteld) van 5,90 m dikte.

Geomorfologie
Het plangebied is op de geomorfologische kaart18 vanwege de ligging in de bebouwde kom niet
getypeerd. Vanwege de ligging nabij de stroomgordel van de Linge wordt verwacht dat er sprake is van
een rivieroeverwal (3K25, zie Afbeelding 2), met rivierkommen en een oeverwalachtige vlakte (2M22 en
1M23).

Bodem
De bodem in het plangebied is op de bodemkaart19 eveneens door de ligging in de bebouwde kom niet
15
getypeerd. Afgaand op de geomorfologie en de Dinoboring wordt verwacht dat er sprake zal zijn van
een kalkhoudende poldervaaggrond, bestaande uit zavel en lichte klei, profielverloop 3, of 3 en 4 of 4
(Rn66A, zie Afbeelding 3).

Grondwater
Extrapolatie van de bodemgegevens typeert de grondwaterstand bij een kalkhoudende
poldervaaggrond als IV. Met de gemiddelde hoogste grondwaterspiegel (winter) op meer dan >40 cmmv en een gemiddeld laagste grondwaterspiegel tussen de 40-80 cm-mv20.

13

Archis3, Archeoregio’s
Archis3, Top Pleistocene oppervlakte
Dinoloket, Boring B38G0226
16
Boshoven, 2009, pag. 31 i.c.m Cohen 2014 bijlage H blad 38g
17
Dinoloket, Boring B38G0226
18
Archis3, geomorfologische kaart 2008
19
Archis3, bodemkaart 2006
20
Archis3, bodemkaart 2006
14
15
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200m

Afbeelding 2: Uitsnede uit de Geomorfologische kaart met het plangebied in het rode kader (Bron: Archis3,
geomorfologische kaart 2008)
Legenda:
3K25:
Rivieroeverwal
2M22:
Rivierkom en oeverwalachtige vlakte
1M23:
Rivierkomvlakte

200m

Afbeelding 3: Uitsnede uit de Bodemkaart met het plangebied in het rode kader (Bron: Archis3, bodemkaart
2006)
Legenda:
Rv01C: Kalkloze Drechtvaaggrond Rn66A/95A: kalkhoudende poldervaaggrond
AO: Overslaggronden
III/VI: Grondwatertrap

Hoogte
Op het Actueel Hoogtebestand Nederland21 ligt het maaiveld voor het gehele gebied op
ca. 3,00 m+NAP. (zie Afbeelding 4). Het terrein is nagenoeg gelijk van hoogte. Het noordelijke puntje
van het plangebied is water. Direct ten zuiden van het plangebied ligt een dijk (geel/groen Afbeelding 4).
De vestingwerken zijn door haar hoogteligging met haar gele/lichtgroene kleur ook goed te zien op de
uitsnede uit de AHN in Afbeelding 4.

21

Archis3, Actueel Hoogtebestand Nederland 2007-2012
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Afbeelding 4: Uitsnede uit de Hoogtekaart met het plangebied binnen het rode kader (bron: AHN3).

Milieu- en geotechnische gegevens
Het project bevindt zich nog in de planvormingsfase en derhalve zijn er nog geen actuele
milieutechnische- en geotechnische rapporten voorhanden bij de opdrachtgever.
22
Uit het Dinoloket zijn meerdere geologische boringen bekend in de omgeving van het plangebied.
Boring B38G0226, direct ten zuiden van het plangebied ligt met maaiveldhoogte op 2,80 m+NAP,
20 cm lager dan het plangebied.

De bodem bestaat uit een kleipakket van jonge rivierklei van 5,90 m dikte. Waaronder een 5,10 m dik
kleiig zandpakket aanwezig is. Deze sedimenten behoren tot de Formatie van Echteld. Daaronder ligt
tot 12,00 m-mv een kleipakket van 1 meter. In deze boring is het pleistocene zand van de Formatie van
Kreftenheye aangeboord vanaf 12 m-mv.
De geotechnische boringen in de omgeving geven geen archeologisch relevante informatie en zijn
buiten beschouwing gelaten.

Afbeelding 5: Uitsnede uit het Dinoloket met boorgegevens. Het plangebied is gesitueerd in het rode kader
(bron: dinoloket.nl)

22

https://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens
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2.2

Historische ontwikkeling van het plangebied
Gorinchem is letterlijk het "huis van Goro" en zal in de 11e eeuw ontstaan zijn. De nederzetting is
ontstaan op hoger gelegen land nabij de monding van de Linge in de Merwede en zal voornamelijk
bewoond zijn geweest door boeren en vissers. Het oudste geschreven bericht over Gorinchem dateert
van het jaar 1224, toen graaf Floris IV van Holland aan de bewoners van deze plaats een privilege gaf.
De Gorcumers hoefden geen tol meer te betalen in het graafschap Holland. 23
Het Land van Arkel met Gorinchem als hoofdstad lag tussen de veel grotere staten Holland en Gelre.
Toen deze landen machtiger werden, wilden zowel Holland als Gelre het bij hun grondgebied voegen.
Na jaren van strijd in de Arkelse Oorlogen (1401-1412) wist graaf Willem VI van Holland Gorinchem in
zijn bezit te krijgen. Het Arkelse kasteel in het Wijdschild werd verwoest. Als blijk van hun macht
bouwden de Hollanders een nieuw kasteel aan de Merwede, de latere Blauwe Toren. Willem van Arkel
wilde zich voor de geleden nederlaag wreken. Maar in de strijd tegen graaf Willems opvolgster, Jacoba
van Beieren, sneuvelde hij in 1417 in de Revetsteeg. Door de aansluiting bij Holland brak voor
Gorinchem een periode van grote bloei aan. De tol - de plaats waar men belasting inde - werd van
Woudrichem overgebracht naar Gorinchem, dat nu de "achtste stad van Holland" werd genoemd. Het
had tussen de 4.000 en 6.000 inwoners.23
24
Op de kaart van Jacob van Deventer uit 1545 is het plangebied gelegen buiten de stadsgracht ten
oosten van de Linge (zie Afbeelding 6). Op de kaart van Blaeu uit 1652 ligt het plangebied net buiten de
eerste verdedigingslinie en dus voor de buitenste stadswal (zie Afbeelding 7).

Op beide kaarten is ook een rivierdijk waar te nemen. Dit is een (mogelijk) nog aan te treffen
archeologisch en historisch waardevol object binnen het plangebied.

Afbeelding 6: Uitsnede uit de kaart van Gorinchem/Woudrichem van Jacob van Deventer uit 1545 met het
plangebied in de rode cirkel (bron: https://www.oudelandkaarten.nl)

23
24

http://www.regionaalarchiefgorinchem.nl
https://www.oudelandkaarten.nl
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Afbeelding 7: Kaart van de Vestingstad Gorinchem van Blaeu uit 1652 met het plangebied in de rode cirkel
(bron: https://www.oudelandkaarten.nl)

In 1811-183225 ligt het plangebied buiten de vesting, tussen de Linge en de ‘Zuid Lingen dijk’ in een
gebied met de toponiem ‘Zuid Lingen Gors’ (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Deze dijk
heet tegenwoordig de Spijksedijk.
Op de topografische militaire kaart van 1850 is dit nog het geval.
Op het eerste Bonneblad van 1881 is het plangebied gelegen in een groen gebiedje, behorende bij de
oude vestingwerken. Zuidelijk ligt de sluis. Direct ten noorden is, ter plaatse van de huidige
woonboulevard Spijkse poort een moerasgebied weer gegeven (zie Afbeelding 9).
Op de topografische kaart van 1936 is voor het eerst bebouwing zichtbaar in het plangebied. De
eigenaar is de De Vries Robbé. De functie van de bebouwing is werkplaatsen. Er is een loods
gerealiseerd. De sluis is vervangen door een brug. (‘Sl’ op de kaart van 1881 wordt ‘Br’ op de kaart van
1936, Zie Afbeelding 10).
In 1946 zijn er meerdere loodsen gerealiseerd (zie Afbeelding 11).
In 1959 zijn de grachten ten oosten van het plangebied weer gegraven en is het voormalige
parkachtige landschap veranderd in een landschap van grachten met wallen. De sluis wordt ook weer
teruggebouwd. In het plangebied is een grote loods in het noordelijk deel gerealiseerd. Deze is ook nu
nog aanwezig.
In 1969 zijn er wat kleine loodsen gesloopt en resteren er twee loodsen in het plangebied. De
eigenaar blijft is Robbe en de Vries met de functie als werkplaatsen
In 1981 wordt een loods in het zuiden aangebouwd. Er zijn nu twee loodsen (zie Afbeelding 13) . Deze
situatie blijft gehandhaafd tot in de huidige tijd.
De Vries Robbé blijft eigenaar totdat alle loodsen aan meerdere eigenaren worden verkocht.
Onbekend is welke eigenaren dit zijn. In het kader van dit archeologische onderzoek is een
25

Kadastrale minuutplan Gorinchem, sectie B, blad 02, 1811-1832 via http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl
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d.d. 14-10-2016

© Hamaland Advies, Ambachtss weg 9b, 7021 BT
T Zelhem t. 06-51
1873933

14 van 40

Project
: BO Archeologie Plangebied Spijksedijk 2, 2a, 4 en 6 te Gorinchem
Kenmerk : EKU/DIR/HAMA/171560

0

500m

Afbeelding 10: Uitsnede uit de kaart in 1936 met de situering van het plangebied in het rode kader. De
eerste loods is gerealiseerd (bron: www.topotijdreis.nl).
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Afbeelding 11: Uitsnede uit de kaart van 1946 met de situering van het plangebied in het rode kader. (bron:
www.topotijdreis.nl).
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Afbeelding 12: Uitsnede uit de kaart van 1959 met de situering van het plangebied in het rode kader. (bron:
www.topotijdreis.nl).

0

500m

Afbeelding 13: Uitsnede uit de kaart van 1981 met de situering van het plangebied in het rode kader (bron:
www.topotijdreis.nl).

2.3

Bouwhistorische waarden
Op grond van het uitgevoerde cartografisch onderzoek waarbij een groot aantal historische kaarten zijn
geraadpleegd, wordt bevestigd dat het plangebied pas in het 1936 bebouwd is geraakt. Er zijn dan ook
uitsluitend bouwhistorische waarden uit de 20e eeuw te verwachten.

2.4

Bouwdossieronderzoek
Het regionaal archief Gorinchem is op 14 juni 2016 bezocht om de bouwdossiers van het plangebied te
bestuderen (zie bijlage 3 voor details en verstoringstekening).
Vanaf 1927 tot 1995 zijn er vergunningen verleend voor het realiseren van gebouwen en
grondwerkzaamheden en voor de verbouwing van panden.
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Geconcludeerd kan worden dat voor het gehele plangebied een bodemverstoring tussen de 0,45 m-mv
en 1,06 m-mv over een maximale oppervlakte van 4.467 m² is opgetreden. 43% van het terrein is
daarmee verstoord tot deze diepte. Daarmee zijn potentiële vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen en
Nieuwe Tijd vermoedelijk (grotendeels) verloren gegaan. Oudere vindplaatsen op diepere niveaus
kunnen echter nog wel bewaard zijn gebleven.

2.5

Tweede Wereldoorlog (1940-1945) 27
Het plangebied heeft in de Tweede Wereldoorlog niet in de vuurlinie gelegen. Het ligt in een algemeen
gebied waar volgens de IKME (Indicatieve Kaarten Militair Erfgoed) kleinere objecten en structuren
zoals crashlocaties, veldgraven en onderduikholen aanwezig kunnen zijn.
Ten noorden van het plangebied, ten westen van de Linge ligt een gebied dat in de tweede
wereldoorlog behoorde bij de 2e of Hintere Wasserstellung. Dit was een Duitse verdedigingslinie, ten
e
oosten van de 1 of Vordere Wasserstellung en moest een invasie vanuit de kuststreek vertragen (zie
Afbeelding 14).
Ten oosten van het plangebied ligt de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een verdedigingslinie die
gedeeltelijk op de plek van de Oude Hollandse Waterlinie lag; de linie vormde de oostelijke verdediging
van de Vesting Holland.

Afbeelding 14: Uitsnede uit de kaart van ikme.nl met de situering van het plangebied in het rode kader. Het
plangebied ligt tussen twee verdedigingslinies. (bron: www.ikme.nl).

2.6

Archeologische waarden
In het plangebied zelf is niet eerder archeologisch onderzoek verricht. Het plangebied heeft altijd buiten
de ommuurde stad en buiten de middeleeuwse vesting gelegen. Daarom zijn vondsten en
waarnemingen uit de binnenstad minder relevant voor het plangebied.
Binnen een straal van 150 m rond het plangebied, zijn buiten de vesting een onderzoeks- en één
28
vondstmelding opgenomen in Archis3 (zie Afbeelding 15). Het betreft één locatie aan de Willem de
Vries Robbeweg met zaaknummer 2138938100. In Archis3 is hierover het volgende opgenomen:
‘Begin juli 2002 werd er een Aanvullende Archeologische Inventarisatie uitgevoerd op het terrein van
het toekomstige politieregiokantoor te Gorinchem. In totaal werden er 9 boringen rond de bestaande
bebouwing geologisch-, bodemkundig- en archeologisch geanalyseerd, met behulp van bekende
gegevens uit de literatuur. Uit de onverstoorde rivier- en oeverwalafzettingen die dateren uit de laatste
700 jaar werden postmiddeleeuwse aardewerkscherven en baksteenfragmenten opgeboord. Op 3
27
28

http://www.ikme.nl
Archis3 via zoeken.cultureelerfgoed.nl
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meter onder het maaiveld werden geulafzettingen van de ‘Romeinse Linge’ aangetroffen, waarvoor
een hoge archeologische verwachting geldt, ook gezien eerdere vondsten in de directe omgeving.
Gezien deze resultaten wordt verder onderzoek aanbevolen bij bodemverstorende werkzaamheden
dieper dan 1 meter.’
Zaaknummer 2024938100 geeft voor dezelfde locatie een proefsleuvenonderzoek aan. Archis vermeld
dat op de onderzoekslocatie slechts in beperkte mate archeologische waarden zijn aangetroffen. Deze
e
beperkten zich tot één depressie(kuil) die vanaf de 14 eeuw geleidelijk is dichtgegooid met
huishoudelijk afval. Dit doet vermoeden dat in de nabije omgeving bebouwing gestaan moet hebben.
De kans om hiervan archeologische resten te vinden op de niet onderzochte delen van het
onderzoeksterrein is gering, aangezien het bodemarchief tot op een meter onder het huidige maaiveld
verstoord blijkt te zijn. De depressie is hoogstwaarschijnlijk in verband te brengen met een ovaalvormig water, waarschijnlijk een wiel, dat op de 16e-eeuwse stadsplattegrond van Jacob van Deventer
is afgebeeld. De overige bij het onderzoek aangetroffen verschijnselen zijn van natuurlijke aard, te
weten Linge-afzettingen en een vegetatielaag, waar het wiel doorheen snijdt. Romeinse sporen, zoals
verwacht op basis van het prospectief onderzoek, zijn niet gevonden.
Binnen de vesting is één onderzoeksmelding met zaaknummer 4543900100 dat recentelijk 15-05-2017
is aangemeld door Hollandia Cultuurhistorisch Onderzoek en Archeologie. Er zijn via Archis3 en dans
Easy geen verdere gegevens beschikbaar over dit onderzoek.
Bij de AWN zijn verder geen aanvullende archeologische gegevens beschikbaar over het plangebied.

2138938100
en
2024938100

4543900100

50m
Afbeelding 15: Uitsnede uit de Kaart met Archis onderzoeksmeldingen met onderzoeksmeldingsnummer,
met het plangebied in het rode kader (bron: Archis3)

2.7

Archeologisch verwachtingsmodel
Op grond van de bekende geologische, landschappelijke, aardkundige, archeologische en historische
gegevens in- en rond het plangebied, kan de archeologische verwachting worden bepaald.
29
Op de archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart van de gemeente Gorinchem ligt het
plangebied in een gebied met een hoge verwachting aan of nabij het oppervlak voor de periode van de
prehistorie tot middeleeuwen. Het uiterste noordelijke puntje van het plangebied ligt in het water en
29

Boshoven, 2009, Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart, versie 4, 18-11-2009

© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem t. 06-51873933

18 van 40

Project
: BO Archeologie Plangebied Spijksedijk 2, 2a, 4 en 6 te Gorinchem
Kenmerk : EKU/DIR/HAMA/171560

heeft geen verwachting. Het zuidelijk deel is vanwege de ligging in de historische kern30
gecategoriseerd met een zeer hoge verwachting voor late middeleeuwen en nieuwe tijd (zie Afbeelding
16).
Op de stroomgordelkaart van Cohen ligt het plangebied op de stroomgordel van de Linge.31 Deze is
actief geweest van de IJzertijd tot 1307 n.C. (Middeleeuwen).32

Afbeelding 16: Uitsnede uit de beleidsadvieskaart van gemeente Gorinchem met het plangebied in het gele
kader (Ende, van den, H. 2015).

Uit eerder uitgevoerd booronderzoek direct ten zuiden van het plangebied is gebleken dat de
geologische situatie de hoge verwachting bevestigd. Er zijn oeverwalafzettingen aangetroffen
behorende tot de Formatie van Kreftenheye, afgedekt met een pakket zandlagen en jongere komkleien
van de Formatie van Echteld van de stroomgordel van de Linge. Uit kaartmateriaal blijkt dat het
plangebied destijds als weide in gebruik was en buiten de muren, grachten en wallen van de vesting
Gorinchem lag. Er is pas bebouwing aanwezig vanaf 1936.
De gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied is opgenomen in tabel 3.

Prehistorie tot Nieuwe Tijd
De top van het pleistocene zand (Formatie van Kreftenheye) wordt op grond van de beschikbare
geologische gegevens en maaiveldhoogte van 3,00 m+NAP verwacht op een diepte vanaf 11,80 mmv. Hier zijn vondsten te verwachten uit het Laat-Paleolithicum.
Hier bovenop ligt vanaf 11,80-10,80 m-mv een meter klei van de Formatie van Echteld die sporen en
vondsten vanaf het Mesolithicum tot aan de IJzertijd kan bevatten.
In de periode vanaf de IJzertijd tot de Middeleeuwen heeft de Linge bovendien zand afgezet vanaf een
diepte van 10,80 m-mv tot 5,70 m-mv, waardoor oeverwallen zijn ontstaan die bewoonbaar waren voor
mensen. In een iets nattere fase daarna is weer klei afgezet die vanaf het maaiveld aangetroffen wordt
tot een diepte van 5,70 m-mv.
In deze relatief jonge zand- en rivierkleiafzettingen kunnen vindplaatsen uit de periode van de IJzertijd
tot en met de Nieuwe Tijd verwacht worden.
In de jonge rivierkleiafzettingen van de Formatie van Echteld kan bewoning aangetroffen worden uit de
Nieuwe Tijd. In dat geval zullen het waarschijnlijk vondsten en/of sporen betreffen die gerelateerd zijn
aan bewoning binnen de vesting. Hierbij betreft het voornamelijk verstrooiing van fragmenten
aardewerk. Resten van begravingen kunnen niet worden uitgesloten.
30

Boshoven, 2009, Archeologische Waardenkaart, versie 4, 18-11-2009
Cohen, 2014
32
Boshoven, 2009, pag. 31 i.c.m Cohen 2014 bijlage H blad 38g
31
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Tweede Wereldoorlog
Er geldt geen specifieke verwachting voor relicten uit de Tweede Wereldoorlog. Er zijn geen
gevechtshandelingen bekend in of direct rond het plangebied. Het plangebied heeft in de Tweede
Wereldoorlog niet in de vuurlinie gelegen. Het ligt volgens de IKME in een algemene zone waar
kleinere objecten en structuren zoals crashlocaties, veldgraven en onderduikholen aanwezig kunnen
zijn.
Het plangebied heeft ingeklemd gelegen tussen twee waterlinies. Voor beide linies geldt dat de
archeologische verwachting is dat naast het gebouwde erfgoed zoals bunkers en tankversperringen
archeologische resten verwacht worden zoals de resten van gevechts- en waarnemingsposities voor
infanterie, opstellingen voor geschut, loopgraven, mangaten, overstoven betonbouw, versperringen,
barakken e.d. Er zijn echter geen aanwijzingen dat deze zich in het plangebied hebben bevonden. De
laatste decennia was het plangebied in gebruik als scheepswerf (Tukker b.v.).
Op historische kaarten is ook een rivierdijk waar te nemen. Dit is een (mogelijk) nog aan te treffen
archeologisch object binnen het plangebied.
Tabel 2: Archeologische verwachting plangebied

Periode

Verwach
ting

Verstoring
door
bodemingrepen

Verwachte
vindplaatstypen

Verwachte grondlaag (diepte)

Tweede Wereldoorlog

Zeer
Laag

Onbekend

crashlocaties, veldgraven
en onderduikholen

in of direct onder de bouwvoor tot
ca. 50 cm-mv

Late Middeleeuwen Nieuwe Tijd

Zeer
Hoog

Onbekend

in de kleilagen direct onder de
bouwvoor tot ca. 1,50 cm-mv

IJzertijd Middeleeuwen

Hoog

Onbekend

Mesolithicum,
Neolithicum-Bronstijd

Hoog

Onbekend

Laat Paleolithicum

Hoog

Onbekend

afvaldumps, sloten,
verkavelingen, haardkuilen,
water- en scheepvaart
gerelateerde vondsten,
rivierdijk op
oeverwalafzettingen
actieve Stroomgordel, offsite resten mogelijk.
Nederzettingsterreinen,
jachtkampen,
haardplaatsen/haardkuilen,
eerste boeren
haardplaatsen/haardkuilen,
eerste boeren,
akkerniveaus,
eergetouwkrassen
Nederzettingsterreinen,
jachtkampen,

In klei tot 5,70 m-mv en in zand tot
10,80 m-mv

Op de top van de zandige
oeverwal ca. 10,80-11,80 m-mv

In de zandige oeverwal dieper dan
11,80 m-mv

Inschatting mogelijke bodemverstoring
Het plangebied grenst aan de oostzijde van de Linge net buiten de vesting van Gorinchem. Tot en met
de Middeleeuwen was het plangebied als landbouwgrond in gebruik. Daarna was het zeer dichtbij de
vestingwerken gelegen. In de 20e eeuw lag het vlak naast de nieuw gegraven grachten. Al deze grote
grondverplaatsingen kunnen een verstoring teweeg hebben gebracht in het plangebied. Op grond van
het uitgevoerde bouwdossieronderzoek kan geconcludeerd worden dat voor het gehele plangebied
een bodemverstoring tussen de 0,45 m-mv en 1,06 m-mv over een maximale oppervlakte van
4.467 m² is opgetreden. Dit is 43% van de totale oppervlakte van het plangebied.
Verstoringsdiepten en advies vervolgonderzoek:
De geplande bodemverstoring en daarmee de verstoringsdiepten zijn nog niet bekend bij het
verschijnen van dit rapport.
De onbekendheid met de mate van intactheid van de bodem opbouw, maken een inschatting van de
daadwerkelijke archeologische verwachting lastig. Een inventariserend veldonderzoek met
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verkennende boringen kan de mate van intactheid van de bodem vaststellen en daarmee meer zicht
brengen op het risico.
Wij adviseren daarom om in dit stadium verkennende boringen buiten de bebouwing te zetten.
Het aantal boringen in de verkennende fase bedraagt 6 boringen per hectare. In relatie tot de omvang
van het plangebied betreft het maximaal 7 boringen. De boringen worden zo diep mogelijk gezet, tot in
de oeverwal van de Formatie van Echteld op 5,70 m-mv, of zo diep als met een handboor en de
plaatselijke grondwaterstand mogelijk is33. De onderzoeksmethodiek is verwoord in een Plan van
Aanpak (Van der Kuijl, 2017). De onderzoeksmethodiek is vooraf met mw. W. van Hulten van
gemeente Gorinchem afgestemd.

33

Vanwege de hoge grondwaterstand ter plaatse, is de verwachting dat de maximale boordiepte 4 m-mv bedraagt.
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3

Resultaten van het Booronderzoek

3.1

Werkwijze Booronderzoek
Aan de hand van het bureauonderzoek kwam naar voren dat een verkennend booronderzoek
(inventariserend veldonderzoek, verkennende fase) de meest geschikte methode is voor het toetsen
van de mate van intactheid van de bodemopbouw en het bepalen van de top van het eerste
archeologisch niveau ten opzichte het huidige maaiveld. Het verkennend booronderzoek is uitgevoerd
conform de eisen van de KNA-versie 4.0, specificatie VS03.
Op 21 juni 2017 zijn op de onderzoekslocatie in totaal 14 verkennende boringen gezet rondom de
bestaande bebouwing in het plangebied. Het aantal potentiële boorlocaties bleek sterk beperkt door de
aanwezige verharding die deels bestond uit asfalt, stelconplaten en een dikke laag gebroken puin. Dit
had als resultaat dat veel boorpunten met de hand voorgegraven moesten worden in sterk
puinhoudende grond. Bij een aantal voortijdig gestuite boringen is los puin vanuit de zijkant in het
boorgat gevallen, waardoor deze elders opnieuw gezet moesten worden. Van de 14 boringen konden
er uiteindelijk maar 5 doorgezet worden in de C-horizont (de rode stippen op de boorpuntenkaart in
bijlage 4). Alle boringen zijn gezet met een edelmanboor met een boordiameter van 7 cm.
De boringen zijn uitgevoerd door E. van der Kuijl (senior KNA-archeoloog). De maximale boordiepte
bedroeg 270 cm (boring 4). De exacte boorlocaties zijn ingemeten ten opzichte van de bestaande
bebouwing en perceelsgrenzen met een meetwiel en meetlinten. De boorlocaties zijn tevens
ingemeten met behulp van GPS. Van alle boringen is de maaiveldhoogte afgeleid van het Actueel
Hoogtebestand Nederland (AHN2).
Het opgeboorde sediment is in het veld bodemkundig beschreven conform de NEN 5104 en de
bodemclassificatie volgens De Bakker en Schelling (1989). Hoewel dat niet noodzakelijk was voor de
verkennende fase zijn alle afzonderlijke zandige bodemlagen droog gezeefd over een metalen zeef
met een maaswijdte van 4 mm en geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren
zoals fragmenten aardewerk, glas houtskool en bouwmateriaal. Alle kleiige lagen zijn verbrokkeld en
versneden en gecontroleerd op archeologische indicatoren.

3.2

Resultaten
Geologie en Bodem
Voor de ligging van de boorpunten wordt verwezen naar Bijlage 4. De resultaten van de boringen (de
boorbeschrijvingen) zijn opgenomen in Bijlage 5. De bodemopbouw bij de tot in de C-horizont
doorgezette boringen is tamelijk uniform en is als volgt (boring 3):
Diepte (cm – mv)
Vanaf maaiveld tot 40 cm
Tussen 40 cm en 130 cm

Tussen 130 cm en 170 cm
Tussen 170 cm en 210 cm

Tussen 210 cm en 240 cm

Samenstelling
Grijs bruin matig fijn zand met
veel gebroken puin
Geelbruin matig fijn iets siltig
zand met grindjes en baksteenen betonpuin
Grijs kleiig matig fijn iets siltig
zand met iets baksteenpuin
Blauwgrijze klei met heel iets
fijne schelpresten, iets grindjes
en puinspikkels
Grijs grof sterk grindig zand
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Ap1; subrecente ophooglaag
Ap2; subrecente ophooglaag

Ap3; oorspronkelijk bouwvoor
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(jonge

C2; geulafzetingen of doorbraak
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Interpretatie:
Buiten de bestaande bebouwing is sprake van een tamelijk uniforme bodemopbouw. Onder een
gemiddeld 40 tot 50 cm dikke laag matig fijn zand met gebroken puin bevindt zich een subrecente
ophoging van geelbruin matig fijn tot grof zand met betonpuin en baksteenpuin. Vanaf een diepte
variërend van 105 cm-mv (boring 1) tot en met 170 cm-mv (boring 3) bevindt zich de top van de jonge
rivierkleiafzettingen van de Linge die omgewerkt zijn, vermoedelijk voor landbouwdoeleinden.
Afhankelijk van de grondwaterstand is deze iets zandige klei blauwgrijs of bruin van kleur. Op een
diepte variërend van 170 cm-mv (boring 1) tot 240 cm-mv (boring 4) gaat de kleilaag scherp over in
een dik pakket grof grindig zand. Dit grove zand loopt uit de boor, waardoor het niet mogelijk bleek om
dieper te boren zonder gebruik te maken van casings. Voor het verkennend onderzoek was de
boordiepte echter voldoende (minimaal 25 cm tot in de top van de C-horizont).

Afbeelding 16; Foto van het plangebied met de voorgevels van de bebouwing aan de Spijksedijk 2-6. Foto
genomen richting het zuiden.

Hoewel volgens de historische kaarten restanten van een rivierdijk werden verwacht in het plangebied
zijn ter plaatse van boring 1 en 2 langs de Linge geen oudere ophogingen of reliëf aangetroffen die
gerelateerd kan worden aan deze dijk. Voor zover deze aanwezig is geweest is die vermoedelijk
verdwenen door het vergraven en ophogen van het terrein bij de inrichting als industrieterrein aan het
eind van de 19e of het begin van de 20e eeuw. In de basis van de boringen is op de natuurlijke
afzettingen slechts een dunne omgewerkte kleilaag aanwezig waarin puinspikkels aanwezig zijn.
Mogelijk dat dit de basis is geweest van de voormalige rivierdijk. Om hierover uitsluitsel te krijgen
zouden feitelijk meerdere boringen gezet moeten worden op de plaats van de voormalige rivierdijk. Dit
valt echter buiten de scope van het verkennend bodemonderzoek.
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4

Conclusie en aanbeveling

4.1

Conclusie
Op grond van de bestudeerde bronnen in het bureauonderzoek wordt geconcludeerd dat voor het
plangebied een verwachting geldt op archeologische vindplaatsen uit alle perioden vanaf het LaatPaleolithicum tot en met de Nieuwe Tijd. Het plangebied is bebouwd vanaf ca. 1936. Daarvoor was er
sprake van een weidegebied en ligging nabij de vestingwerken van Gorinchem. In de tweede helft van
de 19e eeuw maakt het deel uit van de buitenste omwalling van de vesting (Nieuwe Hollandse
Waterlinie). Er is een vooralsnog onbekende bodemverstoring opgetreden door de aanleg van de
vestingwerken en de gracht. Op grond van het uitgevoerde bouwdossieronderzoek kan geconcludeerd
worden dat voor het gehele plangebied door de huidige bebouwing (vanaf 1936) een bodemverstoring
tussen de 0,45 m-mv en 1,06 m-mv over een maximale oppervlakte van 4.467 m² is opgetreden. Dit is
43% van de totale oppervlakte van het plangebied.
Op grond van het uitgevoerde veldonderzoek kunnen de in paragraaf 1.2 gestelde onderzoeksvragen
worden beantwoord.
•
Wat is de bodemopbouw binnen het plangebied?
Binnen de Formatie van Echteld worden, op grond van wijze van afzetting en lithologische
karakteristieken, een aantal litho-genetische eenheden onderscheiden. De belangrijkste
lithologenetische eenheden zijn geulafzettingen, oeverafzettingen en komafzettingen. Geulafzettingen
worden in de geul van de rivier afgezet en bestaan voornamelijk uit (grof) zand. Oeverafzettingen
worden afgezet wanneer de rivier bij hoog water buiten haar oevers treedt en bestaan vaak uit
gelaagde zanden en (zandige) kleien. Hierbij worden de grofste afzettingen het dichtst bij de geul
afgezet, doordat de stroomsnelheid hier het hoogst is. Verder van de geul worden de afzettingen fijner.
Komafzettingen bestaan uit zwak tot matig siltige klei, die wordt afgezet in de laaggelegen gebieden
tussen de rivieren, waar het water van de overstromingen tot stilstand komt. Deze afzettingen worden
34
vaak met veen afgewisseld, dat tot de Formatie van Nieuwkoop wordt gerekend . Doordat de grofste
oeverafzettingen het dichtst langs de rivier worden afgezet, ontstaan langs de rivier relatief
hooggelegen oeverwallen. Wanneer een stroomgeul verlaten wordt, klinken de grove geulafzettingen
en de daar boven gelegen oeverafzettingen minder in dan de omliggende fijne afzettingen. Hierdoor
wordt het hoogteverschil tussen de stroomgordel en de omliggende komgebieden versterkt en vormen
de stroomgordels geschikte bewoningsplaatsen in het rivierengebied.
De bodemopbouw in plangebied bestaat uit diverse subrecente ophoogpakketten met een totale dikte
variërend van 100 tot 150 cm. Onder deze subrecente bodemlagen bevindt zich een pakket van
komafzettingen van de Linge. De bovenste 30 cm van deze afzettingen is omgewerkt (verploegd),
mogelijk als gevolg van landbouwdoeleinden of bewerking ten behoeve van bebouwing. Ophogingen of
relief die een de voormalige rivierdijk gerelateerd kunnen worden, ontbreken vooralsnog. Op een
diepte variërend van 170 cm-mv (boring 1) tot 240 cm-mv (boring 4) gaat de kleilaag scherp over in
een dik pakket grof grindig zand. De exacte dikte van dit pakket kon niet worden vastgesteld, omdat
het opgeboorde materiaal steeds uit de boorkern liep. Deze grove zandafzettingen zijn geïnterpreteerd
als geulafzettingen van de Linge. Boring 7 is op een diepte van 140 cm-mv gestuit op een fundering
van oranje zachte baksteen. Mogelijk betreft het een fundering van de oudste bebouwing uit 1936.

•
Wat is de intactheid van het bodemprofiel binnen het plangebied?
De aangetroffen bodem is grotendeels van antropogene aard en van subrecente datum (na 1850). Dit
houdt in dat er binnen 150 cm-mv geen natuurlijk bodemprofiel (meer) aanwezig is. De lagen hieronder
zijn archeologisch gezien waardevol. De top van de komafzettingen van de Formatie van Echteld
kunnen in principe bewoningssporen en vondsten bevatten uit de periode vanaf de Middeleeuwen en
de Nieuwe Tijd. De daaronder gelegen geul- en beddingafzettingen van de Linge kunnen in principe
vindplaatsen en watergerelateerde vondsten zoals dumps, scheepswrakken, kades, beschoeiingen
e.d. bevatten uit de periode vanaf de IJzertijd en Romeinse Tijd.
•

34

Zijn, daar waar de bodem intact is, archeologische indicatoren aangetroffen die kunnen
wijzen op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats in het onderzoeksgebied?
Zo ja, wat is de aard en diepteligging ervan?

De Mulder et al. 2003.
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Op basis van de aangetroffen bodemstratigrafie en het aangetroffen betonpuin en baksteenpuin wordt
ervan uit gegaan dat er in het plangebied, onder een laag ophoogzand met gebroken puin een aantal
e
e
ophogingspaketten aanwezig zijn uit de 19 en 20 eeuw. Er zijn geen sporen aangetroffen van een
rivierdijk. Daaronder bevindt zich een natuurlijk bodemprofiel, waar mogelijk vindplaatsen uit de
periode van de IJzertijd tot en met de Nieuwe Tijd kunnen worden aangetroffen. Het aantonen ervan
was echter niet het doel van het verkennend onderzoek.
Zijn er archeologische lagen aangetroffen (cultuur- en afvallagen c.q. ophogingslagen)?
Zo ja, wat is de aard, diepteligging en minimale en maximale dikte ervan?
Zie vorige vraag. De top van het eerste relevante archeologische niveau bestaat uit jonge
rivierkleiafzettingen (komklei) van de Linge, waarvan de top omgewerkt is (bevat baksteenspikkels),
vermoedelijk in de Late Middeleeuwen of de Nieuwe Tijd. Potentiële bewoningsniveaus uit de IJzertijd
en/of Romeinse Tijd bevinden zich op een grotere diepte variërend vanaf 170 cm-mv tot 240 cm-mv in
de oever- en beddingafzettingen van de Linge.
•

•
In welke mate stemmen de resultaten overeen met de verwachtingen?
De veldresultaten stemmen overeen met het verwachtingsmodel qua geologie en geomorfologie. De
dieptes waarop de afzettingen zijn aangetroffen verschillen echter wel ten aanzien van de verwachting.
Het plangebied blijkt vanaf de 19e eeuw circa 1,5 meter te zijn opgehoogd met divers bodemmateriaal,
waaronder matig fijn tot grof grindrijk zand met beton- en baksteenpuin en met gebroken puin en
slakmateriaal (repak). Eventuele bewoningsniveaus uit de Late Middeleeuwen konden met behulp van
het verkennende booronderzoek niet worden vastgesteld, maar zijn naar verwachting wel aanwezig in
het plangebied. Dat geldt eveneens voor sporen van de voormalige rivierdijk. Om deze vast te kunnen
stellen is aanvullend archeologisch onderzoek noodzakelijk in de vorm van karterend boringen of
proefsleuvenonderzoek. Indien de resten echter niet bedreigd worden door geplande bodemingrepen
is er geen noodzaak om vervolgonderzoek uit te voeren.

4.2

Selectieadvies
De resultaten van het booronderzoek duiden erop dat de bodem subrecent (vanaf 1850) met circa 1,5
meter opgehoogd is ten behoeve van de realisatie van het industrieterrein aan de Spijksedijk.
Potentiële archeologische waardevolle niveaus bevinden zich direct onder de subrecente ophoging
vanaf een diepte van 1,5 m-mv in de rivierkleiafzettingen en de beddingafzettingen van de Linge.
Daarom adviseren wij toekomstige kopers en/of gebruikers van het terrein om buiten de bestaande
bebouwing geen bodemingrepen uit te voeren die dieper reiken dan 1,5 m-mv. Indien toch diepere
bodemingrepen voorzien zijn, dan adviseren wij om de aanwezigheid van vindplaatsen en de rivierdijk
te onderzoeken door middel van proefsleuven (gravend onderzoek). Het uitvoeren van een
proefsleuvenonderzoek is voorbehouden aan gecertificeerde bedrijven. Voorafgaand aan het gravend
onderzoek dient een Programma van Eisen te worden opgesteld dat getoetst wordt door de
gemeentelijk archeoloog, drs. P. Floore.
Het betreft een selectieadvies. Het uiteindelijke besluit hierover is voorbehouden aan de gemeente
Gorinchem. De gemeente Gorinchem (mw. W. van Hulten) en haar archeologisch adviseur (drs. P.
35
Floore) hebben de resultaten van het onderhavige onderzoek op 6 juli 2017 beoordeeld. De
opmerkingen zijn in deze definitieve versie 2.0 verwerkt.

4.4

Voorbehoud
Verder dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke meldingsplicht
(ex artikel 5.10 en 5.11 van de Erfgoedwet) kenbaar te worden gemaakt, om het documenteren van
toevalsvondsten te garanderen: ‘Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt
waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of
onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij onze minister’. Deze aangifte dient te gebeuren
bij gemeentelijk archeoloog van Gorinchem (e-mail: floore@archeologen.com ).

35

Rapportage BO en IVO Spijksedijk 2 2a 4 en 6 te Gorinchem v12 met opmerkingen Floore.pdf
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Bijlage 1: Plangebied
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Afbeelding 17: Uitsnede van de kadastrale kaart met het plangebied in het rode kader (bron: Archis 3)
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Bijlage 2: Overzicht van geologische en archeologische perioden
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Bijlage 3: Resultaten Bouwdossieronderzoek
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Op 14 juni 2016 zijn bij het Regionaal Archief Gorinchem de bouwdossiers bestudeert van het
plangebied. De beschikbare bouwtekeningen beslaan de periode vanaf 1927 tot en met 1995.
Hieronder volgt een overzicht van de geraadpleegde documenten met een korte omschrijving.
1927-4 Opslagmagazijn
Het oudst beschikbare dossier is vergunning nr. 9-3-44 van 22 april 1927. Er is vergunning verleend
voor een houten loods van 12x28m met een betonnen vloer op een strokenfundering die ca. 50 cm
diep reikt. De loods dient voor de opslag van aannemersmaterialen en staat centraal in het plangebied.
In de vergunning is aangegeven dat ook vergunning is verleend voor het ophogen, afgraven en
egaliseren van het terrein.
1928-4 Houtloods
Op 10 april 1928 is onder nummer 9-3-16 vergund de bouw van een houtloods van ca.21,5x12m. Er is
geen fundering getekend.
Tevens zijn er grondwerkzaamheden uitgevoerd voor een kraanspoor en ijzerstellingen op blokjes die
25-26 cm in het terrein zijn gebracht.
1928-5 Montagemateriaal
1 mei 1928 is onder nummer 9-3-28 vergund de bouw van een loods voor de opslag van
montagemateriaal, direct ten westen van de houten loods. De loods is 14x35m groot en heeft een
strokenfundering tot ca. 50 cm diepte.
1936-12 Open loods
Op 16 december 1936 (geen vergunningnr.) is vergunning verleend voor de bouw van een open loods
‘voor het bergen van montagekeeten’. De diepte van de strokenfundering is ca. 50 cm. De loods heeft
een omvang van 20,412x8,591m.
1950-1 Magazijn
31 januari 1950 is vergund de verplaatsing van een magazijn vanaf een andere locatie aan de
Arkelsedijk naar de Spijksedijk. Het betreft een loods van 40x15 met een strokenfundering van 70cm
diepte. De bestaande loods uit 1927 wordt hierbij gesloopt.
1950-7 Open loods
Dossiernummer 46444 beschrijft de vergunning die op 7 juli 1950 is verleend voor het
verplaatsen/herbouwen van een ‘open loods, bestemd voor opslag van montagemateriaal’ naar de
westelijke dijkzijde. Het betreft de loods die in 1936-12 is vergund. Deze loods wordt op het maaiveld
geplaatst. Er is geen fundering aangegeven.
Op de situatietekening is waar te nemen dat van oost naar west op het terrein op dit moment een
opslagmagazijn (1927-4) een montagemagazijn (1936-12), een houtloods (1928-4) en de te
verplaatsen loods aanwezig zijn.
1955-12 Magazijn
Op 1 december 1950 is vergund onder nummer 7938 de bouw van een magazijn. Het betreft een grote
loods van 75x30m die aan het bestaande magazijn van 1950-1 wordt gezet. De strokenfundering is ca.
106 cm diep.
1966-3 Montage-magazijn
Op 30 maart 1966 is vergunning verleend voor een aantal bouw- en sloopwerkzaamheden:
•
het slopen van de houtloods (1928-4) ten westen van het montage-magazijn uit 1927-4 om plaats
te maken voor een uitbreiding van het montage-magazijn.
•
het uitbreiden van het montage-magazijn uit 1927 aan de westzijde met een driehoekig gevormd
gebouw. De strokenfundering is ca 50 cm diep. De nieuwe loods is totaal 445m² groot
•
het (opnieuw) verplaatsen van de open loods van 10x17 uit 1936-12 (verplaatst in 1950). Deze
loods wordt nu 90°gedraaid.
Na deze bouwactiviteiten resteert er in het plangebied een hoofdmagazijn (1950-12) naast de loods uit
1950-1, de vernieuwde loods uit 1928-5 met daaraan vast de nieuwe loods van 1966-3 en een al twee
keer verplaatste (1950-7, 1966-3) open loods uit 1936-12.
1983-4
Op 14 maart 1983 is onder dossiernummer 8102 vergund de interne verbouwing van de bestaande
opslaghal uit 1950-1 voor een caravanservicebedrijf. Er wordt voor de bouw van interne kantoren en
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een entresol in de hal, op een verdieping, een nieuwe strokenfundering van 45 cm diepte aangelegd
over de volledige lengte van de hal van 40m.
1985-10
Voor het bouwen van een stallingsruimte van 13x32 achter de loods uit 1950-1 (verbouwd in 1983-4) is
op 29 oktober 1985 (dossiernr. 8551) de vergunning verleend. De strokenfundering heeft een diepte
van 60cm.
Op dit moment zijn in het plangebied aanwezig de montagehal uit 1966-3, de grote hal uit 1950-1,
1950-12 en de nieuwe stallingsruimte (1985-10)
1989-1
Onder dossiernummer 9220 is op 16 januari 1989 vergunning verleend voor de aanbouw aan de
oostzijde van de loods van 1996-3. Het betreft een overkapping (groot 15x6m)met een
poerenfundering van 67cm diep, en drie poeren van 1,20x1,20m en een van 0,6x1,20.
1995-3
Dossiernummer 4221 geeft de vergunning van 16 maart 1995 aan. Het betreft een interne verbouwing
voor het wijzigen van de gevels van de bestaande hal uit 1950-12. Er zijn geen nieuwe funderingen
aangebracht.
Conclusie bodemverstoringen
Het onderzoek in het bouwdossier geeft de volgende conclusies:
Nr
1

Bouwvergunning
1927-1

2

1928-4

3

1928-5

4

1936-12

5

1950-1

6

1950-7

7

1950-12

8

1966-3

445m²

Stroken

9

1966-3

20,412x8,591
176 m²

Onbekend

onbekend

Max. 2.250 m² tot
1,06
over
bestaande
verstoring
van
176 m²/0,5 m
Max. 193 m² (445252 m²)
Max. 176 m²

10

1983-4

Bestaande
hal

0,45

n.v.t

11

1985-10

13x32
416 m²

Stroken
lengte
40m
Stroken

0,60 m

Max. 416 m²

12

1989-1

15x6m
90 m²

Poeren

0,67 m

Max. 90 m²

13

1995-3

75x30
2.250 m²

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Gesloopt
onbekende
datum
Gesloopt
onbekende
datum
bestaand

-

0,45-1,06

4.467 m²

-

Totaal

Gebouw

Fundering

Verstorings-opp.

Verandering

Stroken

Verstoringsdiepte
0,50 m

12x28m
336 m²
21,5x12m
252 m²
14x35m
490 m²
20,412x8,591
176 m²
40x15m
600 m²
20,412x8,591
176 m²
75x30
2.250 m²

Max. 336 m²

Stroken

0,50 m

Max. 252 m²

Stroken

0,50 m

Max. 490 m²

Stroken

0,50 m

Max. 176 m²

Stroken

0,70 m

onbekend

Onbekend

Max. 264 m² (600336 m²)
Max. 276 m²

Stroken

1,06 m

Gesloopt
1950-1
Gesloopt
1966-3
Vernieuwd
1966-3
Verplaatst
1950-7
Verbouwd
1983-4
Verplaatst
1966-3
Nieuwe gevel
1995-3

Huidige
Adres
n.v.t
n.v.t.
2a
n.v.t.
4
n.v.t.
6

bestaand

2

Gesloopt
onbekende
datum
Bestaand

n.v.t.

4

n.v.t.

n.v.t.

6

Bekend is dat in 1927 werkzaamheden voor het ophogen, afgraven en egaliseren van het terrein zijn
uitgevoerd. Onbekend is de precieze locatie en de diepte. In 1928-4 zijn er ijzerstellingen aangebracht
op blokjes tot een diepte van 25-26 cm. In 1950-12 zijn deze vervangen door een grote hal.
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Onbekend blijft welke ontgravingsmethode is gebruikt voor de fundatie. Aangenomen is dat maximaal
het totale oppervlakte onder de gebouwen is ontgraven.
Ook onbekend blijft welke grondwerkzaamheden voor wegen, kabels en leidingen zijn uitgevoerd.

11
7/13

1
5/10

4

2
8

3

121
2

6
7

Afbeelding 18: Verstoringskaart van bebouwing vanaf 1927-1995, met in paars de verdwenen gebouwen en
in rood de bestaande (evt. gewijzigde) gebouwen. De nummers verwijzen naar de tabel. (bron: Regionaal
Archief Gorinchem, 2017)
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Bijlage 4: Boorpuntenkaart
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Bijlage 5: Boorlegenda en boorstaten (separaat bijgevoegd)
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boorstaten

20171560 Spijksedijk 2, 2a, 4en 6 Gorinchem, gemeente Gorinchem

Boring 01, coordinaat 126.825, 427.333, maaiveldhoogte 2,2 m+NAP (200cm)
Maaiveld

datum: 21-06-2017

gras

(1:50)

10

Zs1g2
50cm

Zs1
Zs1g1

100cm

graszode. Akkerman.
Zand, zwak siltig, matig grindig. Geel. grof
40 zand, wortels, Ap1-horizont, laaggrens:
scherp. Edelmanboor.
Zand, zwak siltig. Grijs-bruin. veel gebrande
70 kalk, Ap2-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.
Zand, zwak siltig, zwak grindig. Geel. klei
105 brokjes, Ap3-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.
Klei, zwak zandig. Grijs-blauw. her en der
schelpresten, puinpikkels, Ap4-horizont,
laaggrens: scherp. Edelmanboor.

Kz1
150cm

-Puin zwak.
Baksteenpuin matig.
--

--

170

Zand, zwak siltig, matig grindig. Grijs.
korrelgrootte 280-320 µm, C-horizont.

Zs1g2

--

200 Edelmanboor.

200cm

Boormeester: Eric

Boring 02, coordinaat 126.821, 427.298, maaiveldhoogte 2,0 m+NAP (230cm)
Maaiveld

datum: 21-06-2017

erf

(1:50)

50cm

Zs1g2

Zand, zwak siltig, matig grindig. Bruin-geel.
ophoogzand, korrelgrootte 280 µm,
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--

Zand, kleiig. Grijs. siltig, Ap2-horizont,
laaggrens: scherp. Edelmanboor.

Puin zwak.

Klei, zwak siltig, zwak grindig. Grijs-blauw.
vette klei, puinpikkels, Ap3-horizont,
scherp. Edelmanboor.

--

Zand, zwak siltig, zwak grindig. Grijs.
C-horizont. Edelmanboor.

--

100cm
120

Zk
150cm

160

Ks1g1

195 laaggrens:

200cm

Zs1g1
230

250cm

Boormeester: Eric
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20171560 Spijksedijk 2, 2a, 4en 6 Gorinchem, gemeente Gorinchem

Boring 03, coordinaat 126.842, 427.287, maaiveldhoogte 2,4 m+NAP (240cm)
Maaiveld

datum: 21-06-2017

erf

(1:50)
Zs1

Zand, zwak siltig. Bruin-grijs. Ap1-horizont,
laaggrens: scherp. Edelmanboor.

Gebrokken puin matig.

Zand, zwak siltig, matig grindig. Bruin-geel.
Ap2-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

Puin zwak.

Zand, kleiig. Grijs. Siltig, Ap3-horizont,
laaggrens: scherp. Edelmanboor.

Puin zwak.

Klei, zwak siltig, zwak grindig. Grijs-blauw. iets
schelpjes, Ap4-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

Puin zwak.

Zand, zwak siltig, matig grindig. Grijs. grof
zand, C-horizont. Edelmanboor.

--

40

50cm

Zs1g2
100cm
130

Zk

150cm

170

Ks1g1
200cm

210

Zs1g2
240

250cm

Boormeester: Eric

Boring 04, coordinaat 126.849, 427.377, maaiveldhoogte 2,9 m+NAP (270cm)
Maaiveld

datum: 21-06-2017

gras

(1:50)

10

Zs1

graszode. Edelmanboor.

--

Zand, zwak siltig. Bruin-grijs. Ap1-horizont,
laaggrens: scherp. Edelmanboor.

Gebrokken puin matig.

Zand, zwak siltig, matig grindig. Bruin-geel.
Ap2-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

Puin zwak.

Klei, zwak siltig. Bruin. roestig, Ap3-horizont,
laaggrens: scherp. Edelmanboor.

--

Zand, zwak siltig, matig grindig. Grijs. grof
zand, C-horizont. Edelmanboor.

--

50

50cm

Zs1g2
100

100cm

150cm

Ks1
200cm

240

250cm

Zs1g2
270

300cm

Boormeester: Eric
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20171560 Spijksedijk 2, 2a, 4en 6 Gorinchem, gemeente Gorinchem

Boring 05, coordinaat 126.870, 427.382, maaiveldhoogte 2,9 m+NAP (260cm)
Maaiveld

datum: 21-06-2017

erf

(1:50)
Zs1

Zand, zwak siltig. Bruin-grijs. Ap1-horizont,
laaggrens: scherp. Edelmanboor.

Gebrokken puin matig.

Zand, zwak siltig, matig grindig. Bruin-geel.
Ap2-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

Puin zwak, gebrokken puin matig.

Klei, zwak siltig. Bruin. roestig, iets
puinpikkels, Ap3-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--

Klei, zwak siltig. Bruin. zeer stugge klei, iets
schelpresten, Ap4-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--

Zand, zwak siltig, matig grindig. Grijs. grof
zand, C-horizont. Edelmanboor.

--

50

50cm

Zs1g2
95

100cm

Ks1
140

150cm

Ks1
200cm
230

Zs1g2

250cm

260

300cm

Boormeester: Eric

Boring 06, coordinaat 126.863, 427.348, maaiveldhoogte 3,0 m+NAP (50cm)
Maaiveld

datum: 21-06-2017

gras

(1:50)

10

Zs1

graszode. Edelmanboor.

--

Zand, zwak siltig. Bruin-grijs. Ap1-horizont,
gestuit op puinlaag. Edelmanboor.

Gebrokken puin matig.

50

50cm

gestuit

Boormeester: Eric

Boring 07, coordinaat 126.877, 427.421, maaiveldhoogte 2,7 m+NAP (140cm)
Maaiveld

gras

(1:50)

10

Zs2h2
50cm

Zs2
Zs1

100cm

Zs1
Zs1
150cm

datum: 21-06-2017

gestuit

graszode. Edelmanboor.
Zand, matig siltig, matig humeus. Bruin.
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
50 Edelmanboor.
Zand, matig siltig. Bruin-grijs. kleibrokjes,
Ap2-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.
90
100 Zand,

zwak siltig. Geel. Ap3-horizont,
laaggrens: scherp. Edelmanboor.
Zand, zwak siltig. Grijs-bruin. Ap4-horizont,
130
laaggrens: scherp. Edelmanboor.
140
Zand, zwak siltig. mortel, Ap5-horizont, gestuit
op fundering van oranje baksteen.
Edelmanboor.

---

Puin zwak.
-Puin zwak.
Gebrokken puin matig.

Boormeester: Eric
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