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Samenvatting 

In opdracht van Inpijn-Blokpo

een bureauonderzoek en inve

Laagdalemseweg 20 te Gorin

deelgebieden. In het westelijk

Voorts zijn verschillende voor

paardenpension gerealiseerd

plaatsgevonden. In het oostel

 

Het onderzoek is uitgevoerd i

bestemmingsplanwijziging (pa

en was noodzakelijk om te be

archeologische resten in de o

en september 2012. 

 

Op basis van het bureauonde

het plangebied kunnen oever

perimariene crevasse aanget

Arkel kunnen op basis van de

ondergrond hebben geboden

vondsten gerelateerd aan dez

nog niet waargenomen. Indie

komafzettingen en veen goed

 

Aan of direct onder het maaiv

noordelijker gelegen zijtak va

gehouden met archeologsiche

op heden zijn echter alleen re

naar verwachting als een arch

kleine fragmenten aardewerk

ondiepe ligging bestaat de ka

zal zeker ter plaatse van het e

 

Teneinde deze verwachting te

uitgevoerd. In de diepe onder

inderdaad oever- of crevasse

gerelateerd aan de Gorkum-Ar

geen sporen van bodemvorm

Neolithicum t/m de Bronstijd, 

voor bewoning. 

 

De ondiepere ondergrond is o

veen. Deze opbouw is kenme

de grootschalige ontginningen

voor permanente bewoning. O

van de Linge zijn in geen van

 

ADC ArcheoProjecten advise

ontwikkelingen. Het is echter 

archeologische resten voorko

grondwerk te wijzen op de pli

als aangegeven in artikel 53 v

 

Wij wijzen u erop dat de bevo

mogelijkheid bestaat dat dit s

 

 

oel ingenieursbureau B.V. te Sliedrecht heeft ADC Arch

ventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor het plange

rinchem (gemeente Gorinchem). Het plangebied bestaat

lijke deelgebied is in 2010 loods gebouwd en een waterg

orzieningen die samenhangen met de vestiging van een

rd. Archeologische onderzoek heeft hier echter nog niet 

telijke deelgebied zal een woning worden gebouwd.  

 in het kader van een aanvraag voor een partiële 

paardeenpension) en een volledige bestemmingsplanwi

bepalen of bij de nog uit te voeren activiteiten de kans be

 ondergrond worden aangetast. Het onderzoek vond pla

derzoek werd de volgende gespecificeerde verwachting 

erafzettingen van de stroomgordel van Gorkum-Arkel en

etroffen worden. De oeverafzettingen van de stroomgord

de vormingsgeschiedenis in de periode Neolithicum – Br

n voor bewoning en/of landbouw. Archeologische spore

eze stroomgordel, die zich op 3 tot 5 m –mv bevindt, zijn

ien aanwezig zullen eventuele resten door afdekking me

ed bewaard zijn gebleven. 

iveld moet rekening worden gehouden met oeverafzettin

an de Linge. In de top van deze afzettingen moet rekeni

he sporen en/of vondsten uit de IJzertijd t/m de Late Mid

 resten uit de Late Middeleeuwen bekend. De resten ma

rcheologische laag, bestaande uit een vermenging van o

rk, houtskool en bot met het oorspronkelijke substraat. V

kans dat eventuele resten door grondbewerking verstoor

t erf van de boerderij het geval zijn. 

 te toetsen werd in het plangebied een verkennend boor

ergrond, tussen 500 cm –mv (maximale boordiepte) en 3

eafzettingen aangetroffen. Gezien de diepteligging zijn d

Arkelse stroomgordel. In de top van de oeverafzettinge

ming vastgesteld. Het is dan ook de vraag of deze in de 

, toen het riviersysteem actief was, een geschikte onder

 opgebouwd uit pakketten kalkloze, bijna ongerijpte zwa

erkend voor zeer natte komgebieden. Dergelijke gebied

en in de Late Middeleeuwen weinig bezocht en werden 

. Oeverafzettingen gerelateerd aan de noordelijker geleg

n de boringen aangetroffen. 

eert om biede deelgebieden vrij te geven voor de voorg

r niet volledig uit te sluiten dat binnen het onderzochte g

komen. Het verdient daarom aanbeveling om de uitvoerd

licht archeologische vondsten te melden bij de bevoegd

 van de Monumentenwet. 

voegde overheid op basis van dit rapport een selectiebes

 selectiebesluit afwijkt van het door ons opgestelde advie
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ord zullen zijn. Dit 
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n deze mogelijk 

en zijn evenwel 

e periode 

ergrond boden 
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n niet uitgekozen 
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rder van het 

gde overheid, zo-

esluit neemt. De 
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Tabel 1. Overzicht van de ver

Periode 

Nieuwe tijd 

Middeleeuwen:                             

Late Middeleeuwen 

Vroege Middeleeuwen  

Romeinse tijd:                              

Laat-Romeinse tijd 

Midden-Romeinse tijd  

Vroeg-Romeinse tijd  

IJzertijd:                                        

Late IJzertijd  

Midden-IJzertijd  

Vroege IJzertijd 

Bronstijd:                                      

Late Bronstijd 

Midden-Bronstijd 

Vroege Bronstijd 

Neolithicum (Jonge  Steentijd): 

Laat-Neolithicum 

Midden-Neolithicum  

Vroeg-Neolithicum  

Mesolithicum (Midden-Steentijd

Laat-Mesolithicum  

Midden-Mesolithicum  

Vroeg-Mesolithicum  

Paleolithicum (Oude Steentijd): 

Laat-Paleolithicum  

Midden-Paleolithicum  

Vroeg-Paleolithicum  

Bron: Archeologisch Basis Register 1992 

erschillende (pre)historische perioden. 

Afkorting Tijd in jaren 

NT 1500 - heden  

            XME 450 – 1500 na Chr.  

LME  1050 - 15

VME  450 - 105

            ROM 12 voor Chr. – 450 na Chr.  

ROML  270 - 450

ROMM  70 - 270 

ROMV  12 voor C

           IJZ 800 – 12 voor Chr.  

IJZL  250 - 12 

IJZM  500 - 250

IJZV  800 - 500

           BRONS 2000 - 800 voor Chr.  

BRONSL  1100 - 80

BRONSM  1800 - 11

BRONSV  2000 - 18

:            NEO 5300 – 2000 voor Chr.  

NEOL  2850 - 20

NEOM  4200 - 28

NEOV  5300 - 42

jd):     MESO 8800 – 4900 voor Chr.  

MESOL  6450 - 49

MESOM  7100 - 64

MESOV  8800 - 71

:         PALEO tot 8800 voor Chr.  

PALEOL  35.000 - 

PALEOM  300.000 

PALEOV  tot 300.0

5 

1500 na Chr. 

050 na Chr. 

50 na Chr. 

0 na Chr. 

r Chr. - 70 na Chr. 

2 voor Chr. 

50 voor Chr. 

00 voor Chr. 

800 voor Chr. 

1100 voor Chr. 

1800 voor Chr. 

2000 voor Chr. 

2850 voor Chr. 

4200 voor Chr. 

4900 voor Chr. 

6450 voor Chr. 

7100 voor Chr. 

 8800 voor Chr. 

0 – 35.000 voor Chr. 

.000 voor Chr. 
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In opdracht van Inpijn-Blokpo

een bureauonderzoek en inve

Laagdalemseweg 20 te Gorin

deelgebieden. In het westelijk

Voorts zijn verschillende voor

paardenpension gerealiseerd

plaatsgevonden. 

In het oostelijke deelgebied z

kader van een aanvraag van 

volledige bestemmingsplanwi

activiteiten de kans bestaat d

onderzoek vond plaats in aug

 

Het plangebied ligt in een geb

grond van dit beleid valt het p

istratieve gegevens 

 wordt een onderzoek beschreven waarvoor de volgende

elden: 

Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau 

Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonde

(verkennend fase) 

bestemmingsplanwijziging en gedeeltelijke 

bestemmingsplanwijziging 

Laagdalemseweg 20 

Gorinchem 

Gorinchem 

Zuid-Holland 

gemeente Gorinchem, sectie P kad.nr. 1183 (g

1474 (gedeeltelijk) 

38G 

1,1 ha (agrarisch bouwperceel) en 1600 m
2
 (bo

burgerwoning) 

agrarisch bouwperceel 

NW: 129.611 / 427.208 

ZO: 129.643 / 427.047 

ZW: 129.560 / 427.070 

NO: 129.686 / 427.153 

bouwperceel burgerwoning 

NW: 129.701 / 427.221 

ZO: 129.736 / 427.180 

ZW: 129.702 / 427.181 

NO: 129.749 / 427.221 

gemeente Gorinchem 

verheid: onbekend 

er (CIS-code): 53309 

4140383 

R.M. van der Zee 

A.G. de Boer en K. van Vugt (Inpijn-Blokpoel in

A.G. de Boer 

augustus en september 2012 

ADC ArcheoProjecten bv, Amersfoort 

atie (e-depot): http://persistent-identifier.nl/?identifier=urn:nbn

oel ingenieursbureau B.V. te Sliedrecht heeft ADC Arch

ventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor het plange

rinchem (gemeente Gorinchem). Het plangebied bestaat

lijke deelgebied is in 2010 loods gebouwd en een waterg

orzieningen die samenhangen met de vestiging van een

rd. Archeologische onderzoek heeft hier echter nog niet 

 zal een woning worden gebouwd. Het onderzoek is uitg

n een respectievelijke partiële bestemmingsplanwijziging

wijziging en was noodzakelijk om te bepalen of bij de no

 dat archeologische resten in de ondergrond worden aan

ugustus en september 2012. 

ebied waar een gemeentelijk archeologisch beleid is vas

t plangebied in de zone met een hoge verwachting voor p

6 

de 

derzoek 

 (gedeeltelijk) en 

bouwperceel 

l ingenieursbureau) 

n:nl:ui:13-5euk-pq 

cheoProjecten 

gebied 

at uit twee 

rgang gedempt. 

n 

t 

itgevoerd in het 

ing en een 

og uit te voeren 

angetast. Het 

astgesteld. Op 

r prehistorie tot 



 

 

Middeleeuwen aan of nabij op

aan 250 m² en dieper dan 30 

een omgevingsvergunning te 

waarin naar oordeel van de b

voldoende is vastgesteld. In h

plaatsgevonden. 

 

In Nederland dient het vastste

op grond van de Kwaliteitsnor

hierop aanvullende uitvoering

bekend echter geen aanvullen

archeologisch vooronderzoek

is dus gebaseerd op de algem

 

2 Bureauonderzoek 

2.1 Doelstelling en vra

Het bureauonderzoek vormt d

het gebied. Het doel van bure

van informatie over bekende 

daarmee te komen tot een ge

 

Voor het bureauonderzoek zij

• Zijn mogelijk archeo

specifieke archeolog

• Is het plangebied vo

o Zo nee, we

een selectie

o Zo ja, welk 

begeleiden

 

2.2 Methodiek 

Het onderzoek is uitgevoerd c

Landbodems, protocol 4002 B

 

Het bureauonderzoek bestaa

1. Afbakenen plan- en 

toekomstig gebruik; 

2. Aanmelden onderzo

3. Vermelden (en toepa

4. Beschrijven huidig g

5. Beschrijven historisc

6. Beschrijven mogelijk

7. Beschrijven bekende

8. Opstellen gespecific

9. Opstellen standaard

10. Afmelden onderzoek

11. Aanleveren digitale g

 

De processtappen 1 tot en me

gespecificeerde verwachting 

beschouwd als een belangrijk

 
1
 Boshoven et al. 2009. 

2
 SIKB 2010. 

oppervlak.1 Voor deze zone geldt dat bij ingrepen groter

0 cm archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden. Om

te kunnen verkrijgen, dient de initiatiefnemer een rapport

 bevoegde overheid de archeologische waarde van het p

 het kader van dit proces heeft het in dit rapport beschre

stellen van de archeologische waarde van een plangebie

orm Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.2).2 Gemee

ngskaders vaststellen. De gemeente Gorinchem heeft vo

lende uitvoeringskaders vastgesteld voor het uitvoeren v

ek, noch zijn deze voor dit project afzonderlijk opgesteld.

emene criteria die in de KNA staan geformuleerd. 

raagstelling 

t de eerste stap in het vaststellen van de archeologische

reauonderzoek is het aan de hand van schriftelijke bronn

e en/of verwachte archeologische waarden in het plange

gespecificeerde, archeologische verwachting.  

zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 

ologische waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja

ogische verwachting? 

oldoende onderzocht?  

elke vorm van nader archeologisch onderzoek is nodig 

tiebesluit? 

lk selectiebesluit kan worden genomen (vrijgeven, opgra

n)? 

 conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KN

 Bureauonderzoek.  

at uit de volgende elf processtappen:  

n onderzoeksgebied en vaststellen consequenties van m

 

oek bij Archis; 

passen) overheidsbeleid; 

 gebruik; 

sche situatie en mogelijke verstoringen; 

lijke aanwezigheid bouwhistorische waarden in de onder

de archeologische en aardwetenschappelijke waarden; 

ficeerde verwachting; 

rdrapport bureauonderzoek; 

ek bij Archis: overdracht onderzoeksgegevens; 

e gegevens bij e-Depot. 

met 7 leveren gegevens op basis waarvan processtap 8,

g wordt opgesteld. De gespecificeerde verwachting kan 

ijke conclusie van het bureauonderzoek, omdat hierin wo

7 

er dan of gelijk 

Om in deze zone 

ort te overleggen 

t plangebied 

reven onderzoek 

ied te gebeuren 

eenten kunnen 

voor zover 

 van 

ld. Dit onderzoek 

he waarde van 

nnen verwerven 

gebied, om 

 ja, wat is de 

g om te komen tot 

raven, 

 (KNA), versie 3.2 

 mogelijk 

ergrond; 

 

8, de 

n worden 

wordt 



 

 

aangegeven of, en zo ja, welk

weergegeven op een kaart.  

 

De resultaten van processtap

3.5. Processtap 9 resulteert in

betrekking op het voor derden

onder meer Archis en het e-D

 

De beschrijving van de histori

volgende bronmateriaal: 

• Kaart van den Alblas

• Kadastrale minuut u

• Grote historische atl

• Bonnekaarten uit 18

• Topografische kaarte

• Geologische overzic

• Geomorfologische k

• Bodemkaart van Ned

• Recente luchtfoto’s (

• AHN-beelden 

• Indicatieve Kaart van

• Archeologische Mon

• Archeologisch Inform

 

2.3 Resultaten  

2.3.1 Afbakening plan- en 

mogelijk toekomstige

Het plangebied ligt in het buit

kom. Het bestaat uit twee dee

oostelijke heeft een omvang v

afbeeldingen 1 en 2.  

 

Van het plangebied zelf zijn o

om een uitspraak te kunnen d

gegevens betrokken uit de dir

gedefinieerd als het gebied bi

 

In het plangebied zijn de volg

 

Aard ingreep: 

Wijze fundering: 

Onderkeldering: 

Diepte bodemverstoring: 

Oppervlakte bodemverstoring: 

Verwachte wijziging grondwaters

Toekomstige ligging boven- en on

infrastructuur: 

Toekomstige ligging verharding: 

 

De consequentie van de voor

archeologische resten in de o

 

elke archeologische waarden worden verwacht, indien re

 

ppen 1 tot en met 8 worden behandeld in de paragrafen

t in het voorliggende rapport. De processtappen 10 en 11

en openbaar maken van de resultaten van het bureauon

Depot.  

orische en aardwetenschappelijke informatie is gebaseer

lasserwaard uit de 16
e
 eeuw 

 uit 1811-1832 

tlas van Nederland, 1:50.000, deel 4 Zuid-Nederland 18

881, 1890, 1895, 1902, 1907, 1910, 1915 en 1925 

rten uit 1936, 1946, 1959, 1969, 1981 en 1989 

ichtskaart van Nederland 1:50.000 

 kaart van Nederland 1:50.000 

ederland 1:50.000 

s (Google Earth) 

an Archeologische Waarden (IKAW) 

onumentenkaart (AMK) 

rmatiesysteem (ARCHIS) 

n onderzoeksgebied en vaststellen van de conseque

e gebruik  

itengebied van Gorinchem, op circa 1 km ten oosten va

eelgebieden. Het westelijke heeft een omvang van circa

 van 1600 m
2
. De exacte locatie van het plangebied is w

 onvoldoende archeologische en aardkundige gegevens

 doen over de archeologische verwachting. Daarom zijn

directe omgeving, waarmee het onderzoeksgebied kan w

 binnen een straal van circa 250 m rondom het plangebie

lgende ingrepen gepland: 

agrarisch bouwperceel 

aanleg longeervak (18 x 18 m), paddock 

betonplaat (12,4 x 19,5 m), carrousel (18

bufferbak (20 x 63 ml) 

perceel wonen 

bouw woning 

nog niet bekend 

nog niet bekend 

nog niet bekend   

nog niet bekend 

rstand: geen 

 ondergrondse nog niet bekend 

 nog niet bekend 

orgenomen ingreep kan zijn dat eventuele aanwezige wa

 ondergrond mogelijk worden aangetast. 

8 

 relevant 

en 3.1 tot en met 

 11 hebben 

onderzoek bij 

erd op het 

1839-1859 

uenties van het 

an de bebouwde 

a 1,1 ha, het 

 weergegeven op 

ns beschikbaar 

ijn tevens 

 worden 

bied. 

k (20 x 53 m), 

18 x 18 m) en 

waardevolle 



 

 

2.3.2 Beschrijving huidig g

Het westelijke deelgebied bet

bijgebouwen. Het erf van de b

paardenpension gevestigd. H

 

In het plangebied is een milie

hiervan zijn nog niet bekend. 

 

In het kader van het onderzoe

ondergrondse kabels en leidin

blijkt in het noordwestelijk dee

kabels en leidingen (huisaans

 

2.3.3 Beschrijving van de 

De volgende aardwetenschap

 

Bron 

Geologische kaart van Nederlan

Geomorfologische kaart van Ned

1:50.000
5
 

Bodemkaart van Nederland 1:50

Meandergordelkaart
7
 

Actueel Hoogtebestand Nederla

 

Het onderzoeksgebied bevind

zich uit in de overgangszone 

getijdengebied in het westen.

 

Voordat de rivieren in de Late

deze vrij spel en veranderden

van de stroomsnelheid van he

Zo neemt buiten de stroomgo

water zwevende sedimentdee

zand, het eerst en worden de

zandige afzettingen bij ontwa

ontstonden langs de rivieren l

Achter de oeverwallen bevon

langdurig stagneerde, trad tev

veenstroompjes (ook wel peri

 
3
 meldingsnummer 12G259235 

4
 Rijks Geologische Dienst 1966. 

5
 Alterra 2006. 

6
 Stichting voor Bodemkartering 1981.

7
 Berendsen & Stouthamer 2001. 

8
 http://www.ahn.nl/viewer 

9
 Boshoven et al. 2009. 

 gebruik  

etreft het erf van een boerderij (Bertha’s Hoeve) met enk

 boerderij is voorzien van stelconplaten. Op het terrein i

Het oostelijke deelgebied heeft een agrarisch grondgebr

lieuhygiënisch verkennend bodemonderzoek uitgevoerd.

 

oek zijn gegevens met betrekking tot de aanwezigheid v

dingen opgevraagd bij het KLIC.3 Uit de hierop ontvange

eel van het plangebied, vanaf de openbare weg naar de

nsluitingen) lopen.  

aardwetenschappelijke waarden  

appelijke informatie is bekend van het plangebied: 

Informatie 

and 1:50.000
4
 Een afwisselende gelaagdheid van het Hollan

Afzettingen van Tiel en de Afzettingen van G

oppervlakte Afzettingen van Tiel als komklei 

ederland rivierkom en oeverwalachtige vlakte (2M22) 

50.000
6
 kalkhoudende poldervaaggronden, zware kle

3, of 3 en 4, of 4, moerig materiaal beginnend

cm en doorgaand tot dieper dan 120 cm, gro

(code: Rn46Av IV) 

kalkhoudende poldervaaggronden, zavel en l

profielverloop 3, of 3 en 4, of 4, moerig mater

dieper dan 80 cm en doorgaand tot dieper da

grondwatertrap IV (code: Rn66Av IV) 

perimariene crevasse 

stroomgordel van Gorkum-Arkel (4565 v. Chr

land (AHN)
8
 0,30 m – NAP (weiland) tot 0,00 + NAP (erf v

ndt zich in het westelijk deel van de Alblasserwaard. Dit 

e tussen het rivierengebied in het oosten en het perimar

n.9 

te Middeleeuwen van doorgaande dijken werden voorzie

en hun loop voortdurend. Tijdens overstromingen werden

 het water en de afstand tot de rivier, verschillende sedim

gordel de stroomsnelheid van het water snel af, waardoo

eeltjes kunnen bezinken. Daarbij bezinken de grootste d

e kleinste kleideeltjes verder van de stroomgordel afgez

atering minder sterk aan klink onderhevig zijn dan zware

n lage oeverwallen. 

nden zich de kommen. In laaggelegen kommen waar he

tevens veenvorming op. Dit veen werd ontwaterd door ve

rimarine crevasses genoemd), waarvan één ten noorde

1. 

9 

nkele 

n is een 

bruik (akkerland). 

d. De resultaten 

 van 

en gegevens 

e boerderij, 

landveen met de 

Gorkum aan de 
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1989 boerderij, weiland/grasland 

 kaart, de Kaart van den Alblasserwaard uit de 16
e
 eeuw
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aar er al dan niet nog archeologische resten worden ve

 specifieke archeologische verwachting breed is en omd

ng met gangbare onderzoeksmethodes niet goed mogel
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men venige lagen en detrituslaagjes voor. 

ring 5 tussen 500 cm –mv (maximale boordiepte) en 30
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t 1989. 
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sen 500 cm –mv (maximale boordiepte) en 300 cm -mv 

en. Gezien de diepteligging zijn deze mogelijk gerelatee

del. 

 archeologische verwachting worden aangepast? Zo ja, 

 oeverafzettingen gerelateerd aan de noordelijker gelege

et plangebied is sprake van een relatief diep omgewerkte

voldoende onderzocht? 

nde onderzocht. 

m van nader archeologisch onderzoek is nodig om te kom

evant. 

ebesluit kan worden genomen (vrijgeven, behoud in situ,

eelgebieden vrij te geven voor de voorgenomen ontwikke

eert om biede deelgebieden vrij te geven voor de voorg

r niet volledig uit te sluiten dat binnen het onderzochte g

komen. Het verdient daarom aanbeveling om de uitvoerd

licht archeologische vondsten te melden bij de bevoegd

 van de Monumentenwet. 

voegde overheid op basis van dit rapport een selectiebes

 selectiebesluit afwijkt van het door ons opgestelde advie
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 voor permanente 

ndige 

ormatie). Op 

e stroomgordel 

bodemvorming 

Bronstijd, toen het 

ikkeld is. Het 

rkt pakket niet op 

aar wordt 

tak van de Linge 

sultaten als volgt 

ologische 

v zijn inderdaad 

erd aan de 

ja, op welke wijze? 

gen neventak van 

kte bodem. 

omen tot een 

tu, opgraven, 

kelingen. 

rgenomen 

 gebied toch nog 

rder van het 

gde overheid, zo-

esluit neemt. De 

vies. 
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