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1. Administratieve gegevens

Provincie

Zuid-Holland

Gemeente

Gorinchem

Stad/Dorp

Gorinchem

Toponiem

Bagijnenwalstraat

Onderzoeksmeldingsnummer

4702425100

Coördinaten

126.435-427.170

Opdrachtgever

Van Wijnen, Dordrecht

Bevoegde overheid

Gemeente Gorinchem

Programma van Eisen

Floore 2019

Uitvoerder

Hollandia archeologen b.v.

Opsteller rapport

K. Salomons (senior KNA-archeoloog)

Tabel 1. Administratieve gegevens.

2. Inleiding

Op 6, 7 en 8 mei 2019 heeft Hollandia archeologen in opdracht van Van Wijnen, Dordrecht,
een inventariserend veldonderzoek door middel van waarderende proefsleuven uitgevoerd
binnen een plangebied aan de Bagijnenwalstraat in Gorinchem, gemeente Gorinchem. De
opdrachtgever is van plan het gebied aan weerszijden van de Bagijnenwalstraat te ontwikkelen.
Binnen het plangebied kunnen archeologische resten vanaf de late middeleeuwen verwacht
worden die bij de herontwikkeling van het gebied verloren kunnen gaan. Om de eventueel
in de ondergrond aan- of afwezige archeologische resten aan te tonen en de waarde hiervan
te bepalen zijn eerdere sloopwerkzaamheden begeleid (Salomons 2012) en zijn in totaal vier
proefsleuven gegraven. In dit evaluatierapport komen de resultaten in beknopte vorm aan
bod. Daarnaast heeft dit evaluatierapport tot doel om de uitwerking van de opgraving te
plannen en te (her)begroten. Vondsten, monsters en grondsporen worden beoordeeld op hun
potentie voor het beantwoorden van de in het programma van eisen gestelde vragen. Hier
moet worden besloten welke vondsten, sporen en monsters moeten worden uitgewerkt. Ook
kunnen hier afspraken worden gemaakt over de omgang met bijzondere of niet voorziene
(en dus begrote) vondsten. Tevens is dit een eerste schatting van hoeveel materiaal er ter
deponering zal worden aangeboden. Hiervan dient het desbetreffende depot op de hoogte te
worden gebracht.

Evaluatierapport

6

3. Getallen

Aantal aangelegde werkputten

4

Aantal aangelegde vlakken

1

Diepte van de aangelegde vlakken

werkput
werkput
werkput
werkput

Totaal opgegraven oppervlakte

333 m2

Oppervlakte per werkput en vlak

werkput
werkput
werkput
werkput

Aantal uitgedeelde spoornummers

63

Aantal uitgedeelde vondstnummers

22

Aantal toegeschreven fotonummers

13

Aantal te digitaliseren veldtekeningen

2

Aantal in het veld genomen monsters

1 Archeo-botanie
2 Dendrochronologie

+0,6 m NAP
+0,5 m NAP
-0,8 m NAP
-0,9 m NAP

1:
2:
3:
4:

201 m2
107 m2
60 m2
65 m2

Tabel 2. Getallen.
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Afbeelding 2. Overzicht van de aangelegde
proefsleuven.
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Afbeelding 3. Langs de Bagijnenwalstraat, ter hoogte van werkput 2, is (sub)recentelijk de oorspronkelijke ondergrond over een breedte van ca. 10 m vergraven voor de bouw, sloop van de woningen die hier
gestaan hebben en de grondsanering die daarop heeft plaatsgevonden. De fundering van de stadsmuur is
echter ongemoeid gelaten. De kijkrichting is naar het noorden.

4. Sporen en profielen
Het onderzoeksgebied bestaat uit twee delen; zuid en noord. In elk deel zijn twee proefsleuven
aangelegd: werkputten een en twee in het zuidelijk deel, werkputten drie en vier in het
noordelijk deel. In de onderstaande tabel staan de totaal aangetroffen type archeologische
sporen. In de volgende paragrafen worden deze nader besproken. Het onderzoeksgebied
bevindt zich in een gebied waar een zeer hoge archeologische verwachting geldt voor het
aantreffen van delen van de laatmiddeleeuwse stadsmuur en verdedigingstorens, industrie
uit de nieuwe tijd (leerlooierij) en religieuze + profane bewoning vanaf de late middeleeuwen
(o.a. een begijnhof ).
Spoortype

Aantal

Muurwerk

13

Haard

1

Sloten

1

Kuilen

1

Houten palen

3

Opgebrachte grondlagen

44

Tabel 3. Overzicht van de aangetroffen type sporen.
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4.1 Stratigrafie
De bodemopbouw in het noordelijk deel bestaat uit verschillende dempingen van de stadsgracht/sloten. Deze zijn tot ca 9 m uit de straat deels afgegraven en vervolgens afgedekt met
een zandlaag. De zandlaag is afgedekt met een kleiige bovenlaag.
De stratigrafie in het zuidelijk deel bestaat uit kleiige ophooglagen met een vastgestelde dikte
van ca. 1,5 m. Onder een bouwvoor van gemiddeld 0,3 m dikte bevinden zich, behalve
opgebrachte kleilagen, meerdere sloopniveaus van gebouwen die haaks op de Lindeboom of
parallel aan de Bagijnenwalstraat hebben gestaan. Vanaf ongeveer een halve meter onder het
maaiveld werd het ophoogpakket schoner en bevatte dit slechts kleine baksteenfragmenten.
Langs de Lindeboom en langs de Bagijnenwalstraat is over een breedte van ca. 10 m de ondergrond recentelijk vergraven door de bouw of sloop van de woningen die hier gestaan hebben
en grondsaneringen. De maximale diepte hiervan kon op 1,8 m -mv worden vastgesteld ter
hoogte van S5, een fundering van een gebouw dat haaks op de Lindeboom was gesitueerd.

Afbeelding 4. De resten van structuur 2 kwamen in werkput 1 onder een bouwvoor van ca. 0,5 m
tevoorschijn. Het gebouw blijkt goed gefundeerd te zijn geweest. Daarmee is het mogelijk een volledig uit
bakstenen opgetrokken woonhuis geweest uit de 15e/16e eeuw..
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4.1 Archeologische sporen en structuren
Werkput 1
In de eerste werkput werden drie structuren aangetroffen die waarschijnlijk de restanten van
woonhuizen zijn.
Structuur 1:
Hiervan waren de funderingen van een zij- en dwarsmuur aangetroffen. De breedte van dit
huis kon daarom niet worden vastgesteld. Voor de funderingen waren hergebruikte bakstenen
met een groot formaat toegepast. Waarschijnlijk bevindt zich nog muurwerk buiten de
werkput in het noordoosten. De structuur kan op basis van historische kaarten (kadastrale
minuut) gedateerd worden tussen de 17e-19e eeuw en is op stratigrafische gronden jonger
dan structuur 2. Het gebouw valt binnen de geplande werkzaamheden.
Structuur 2:
Hiervan waren de funderingen van beide zijgevels en nog een dwarsmuur aangetroffen.
Het gebouw had een breedte van 6 m. Waarschijnlijk is nog muurwerk aanwezig buiten
de werkput richting het noordoosten. Aan de zuidwestelijke zijde werd nog op een dieper
niveau, onder recente vergravingen, muurwerk aangetoond op 1,8 m onder het huidige
maaiveld. Dit was een aanwijzing voor een goed gefundeerd gebouw, dat mogelijk geheel
uit bakstenen was opgetrokken. Het gebouw was waarschijnlijk gelijktijdig met structuur
3. Op stratigrafische gronden kon vastgesteld worden dat ze niet in dezelfde periode waren
gesloopt. Het gebouw kan op basis van het formaat van de gebruikte bakstenen in de 15e-16e
eeuw worden gedateerd. Het gebouw valt binnen de geplande werkzaamheden.
Structuur 3:
De fundering van de zijgevel van deze structuur werd naast structuur 2 aangetroffen. De
overige funderingen betroffen waarschijnlijk een tussenmuur en een haardvloer. Het ontbrak
echter aan een aspot die in de late middeleeuwen vaak hiernaast werd ingegraven. Men
had bakstenen van groot formaat hergebruikt. De fundering was stratigrafisch in dezelfde
ophooglaag (s29) aangelegd als structuur 2, maar deze bleek in een eerdere periode gesloopt.
In ieder geval was het een ander type huis, minder zwaar uitgevoerd en waarschijnlijk deels
van hout. Ouderdom kon op basis van de stratigrafische positie, de type sporen en de (her)
gebruikste bakstenen in 14-16e eeuw geplaatst worden. Het gebouw valt binnen de geplande
werkzaamheden.
Werkput 2
In de tweede werkput, eveneens in het zuidelijk deel aangelegd, werden twee structuren
aangetroffen. Deze worden hieronder nader beschreven.
Structuur 4:
Hiervan werd de noordelijke zijgevel aangetroffen, waartegen de restanten van een kelder
waren gesitueerd. Voor de funderingen waren hergebruikte bakstenen van een groot formaat
toegepast. Voor de kelder werden onder andere gele bakstenen gebruikt, die vaak gebruikt
werden in de 17e/18e eeuw. Het gebouw kan op basis van het gebruikte bouwmateriaal in die
periode worden geplaatst. Het gebouw strekt zich verder buiten de geplande werkzaamheden
uit. De resten resten bevinden zich direct onder een bouwvoor van 0,2 m dik.
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Afbeelding 5. In werkput 4 werd een kademuur aangetroffen.

Structuur 5:
Op ca. 7 m uit rooilijn van de Bagijnenwalstraat bevond zich 1 m dik muurwerk met bakstenen
van groot formaat. Aan de zuidzijde was hier haaks op nog een muurwerk ingemetseld. In de
structuur kon verder geen (bouwkundige) fasering worden waargenomen.
Waarschijnlijk is dit de fundering van de stadsmuur met daarachter een steunbeer. Een andere
belangrijk laatmiddeleeuws gebouw wordt niet uitgesloten, alleen is de waarschijnlijkheid
minder groot. Het muurwerk bevindt zich onder een zandpakket dat recentelijk was
aangebracht (afbeelding 3). Onder dit zandpakket bevond zich schone grijze klei met daarin
losse bakstenen. Er werd geen gracht waargenomen. De structuur valt binnen de geplande
werkzaamheden.
Werkput 3
Hier werd de vulling van een gedempte gracht aangetroffen. Hierin bevond zich 17-19e
eeuws materiaal, waaronder veel runderschedels. Dit is afval van een leerlooierij die langs de
gracht lag en op de kadastrale minuut van 1811 is weergegeven. Restanten van het gebouw
zijn in de proefsleuf niet gevonden, maar de lokatie is binnen het plangebied goed aan te
geven.
Werkput 4
Ter hoogte van de vierde werkput werd een schuin opgetrokken kademuur aangetroffen. Dit
is de zesde structuur die binnen het onderzoeksgebied kon worden opgetekend.
Structuur 6:
De kademuur was gefundeerd op een liggende houten balk, die op zijn beurt weer op houten
palen rustte. De baksteenformaten en historische kaarten vermoeden dat de kademuur in de
late 16e eeuw was opgetrokken, nadat de nieuwe vestingwerken waren aangelegd en de laatmiddeleeuwse vestinggracht was versmald. Ten zuiden daarvan bevond zich een gedempte
gracht, waaruit 17-19e eeuws vondstmateriaal werd verzameld.
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5. Vondst- en monsteranalyse

Vondsttype

Aantal

Aardewerk/pijpaarde

139

Dierlijk botmateriaal

1

Metaal

10

Bakstenen en ander bouwmateriaal

6

Natuursteen

2

Leren voorwerpen

Onbekend leren voorwerp tegen stadsmuur.
Zool van een 19e eeuwse schoen.

Monsters

1 Archeo-botanie
2 Dendrochronologie

5.1 Water- en/of beerputten en vondstrijke sporen
Er bevonden zich geen water- en/of beerputten binnen het onderzoeksgebied. Ook zijn er
geen vondstrijke sporen aangetroffen.
5.2 Anorganisch materiaal
Er zijn 145 scherven aardewerk/pijpaarde en fragmenten van baksteen geborgen. De
determinatie hiervan valt binnen de offerte. Al het aardewerk dient gewassen, gesplitst en
gedetermineerd te worden tot op het niveau waarop de onderzoeksvragen kunnen worden
beantwoord.
Hiervan dient een determinatielijst te worden samengesteld waarin de vondsten conform
het Deventer-systeem worden beschreven. Een selectie van de archeologische complete
voorwerpen worden dan getekend en gefotografeerd. Al het vondstmateriaal uit gesloten
contexten, zoals de grachtvulling, muurinsteken en/of kuilen, wordt per te onderscheiden
fase uitgewerkt. Hollandia archeologen heeft voor het aardewerk de specialistische kennis in
huis.
Metalen voorwerpen
Er zijn 10 stuks metaal aangetroffen, waaronder een fragment van bronzen vaatwerk, 1 munt,
1 knoop (bij leren object), 1 warenzegel, 1 koperen beslag, 1 daklood, 1 pistoletkogel, en 3
nagels. De selectie van de te conserveren, te beschrijven en af te beelden voorwerpen wordt
bepaald in overleg met de opdrachtgever en bevoegd gezag.
Voorgesteld wordt om 1 fragment van bronzen vaatwerk, 1 munt, 1 knoop (bij leren object),
de warenzegel en het koperen beslag te stabiliseren en de overige vondsten af te stoten. De
stabilisering en conservering wordt uitgevoerd door dhr. T. van der Horst van Archeonautic
uit Zaandam en volgens de bepalingen uit de KNA versie 4.1. Hier zijn aanvullende kosten
mee gemoeid. De depothouder dient hier akkoord op te geven.

Tabel 4. Overzicht
vondsten.
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5.3 Leren voorwerpen
Er is uit een veronderstelde dempingslaag uit de 19e/20e eeuw een schoenzool aangetroffen.
Tevens is tegen de stadsmuur een onbekend leren voorwerp verzameld. Deze kan uit de late
middeleeuwen dateren en wordt behoudenswaardig geacht. Te denken valt aan een buidel
o.i.d. Voorgesteld wordt om dit fragment te behandelen tegen verder verval. De schoenzool
heeft geen wetenschappelijke meerwaard en behoeft geen verdere behandeling. Hier zijn
aanvullende kosten mee gemoeid.
5.4 Dierlijk botmateriaal
Er is 1 fragment dierlijk bot aangetroffen. Dit bot dient te worden gedetermineerd en onderzocht op de aanwezigheid van bewerkings- en vraatsporen e.d. De determinatie valt binnen
de offerte. Voor de determinatie heeft Hollandia archeologen de benodigde kennis voorhanden.
5.5 Monsters
In totaal zijn er drie monsters in het veld genomen voor archeo-botanie (n=1) en
dendrochronologie (n=2). Het gaat om vondstnummers: 14, 15 en 21.
Er wordt geen voorstel gedaan om deze verder te laten analyseren. Van de bemonsterde
grachtvulling is niet voldoende vastgesteld of deze over de tijd was opgevuld of juist in een
keer gedempt met materiaal dat van elders afkomstig kon zijn. Het monster kan daardoor niet
in een juiste context geplaatst worden. Hiermee kunnen de onderzoeksvragen die betrekking
hebben op de gracht niet volledig worden beantwoord.
Een houten beschoeiingspaal en -plank worden eveneens niet voorgesteld om te laten dateren.
Uit historisch kaartmateriaal is bekend dat de gracht nog in de 19e eeuw openlag. Bovendien
is dateerbaar materiaal verzameld langs de beschoeiing, waardoor een aanvullende datering
van het hout niet noodzakelijk is om de onderzoeksvragen te beantwoorden.

6. Recapitulatie van de vraagstellingen
Hieronder worden de vraag- en doelstelling herhaald. Per vraag wordt gekeken waar de
knelpunten liggen en of de vragen wel of niet kunnen worden beantwoord.
Algemene vragen:
Zijn op het terrein (post)middeleeuwse grondsporen of constructies aanwezig, en zo ja, wat is hun
aard, omvang, diepte en datering / fasering?
Er zijn binnen het onderzoeksgebied 6 structuren aangetroffen met een (post)middeleeuwse
datering. De resten bevonden zich direct onder de bouwvoor (0,2-0,5 m -mv). Het betreffen
de resten van vier gebouwen, een kade en een stadsmuur. De structuren kunnen in de 14e19e eeuw worden gedateerd. Tevens is de lokatie aangegeven van een vermoedelijk 17e
eeuwse structuur: leerlooierij.
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In hoeveel en welke niveaus zijn grondsporen aanwezig en wat is de verticale spreiding van de
bewoningsresten?
Er is een sporenniveau aangetroffen. Mogelijk is er in de diepere ondergrond nog een ouder
laatmiddeleeuws niveau aanwezig (in werkputten 1 en 2).
Wat is de opbouw van het bodemprofiel?
Het bodemprofiel bestaat uit ophooglagen, waarvan de bovenste ca. 0,5 m in jongere perioden
zijn vergraven. Langs de Lindeboom en aan weerszijden van de Bagijnenwalstraat is over een
breedte van ca. 10 m de ondergrond tot gemiddeld 1,8 m -mv vergraven voor de bouw/sloop
van de voormalige woonhuizen.
Wat is de conserveringstoestand en gaafheid van de vindplaats?
Langs de Lindeboom en de Bagijnenwalstraat is de ondergrond vergraven/gesaneerd. Onder
dit niveau komen echter nog archeologische resten voor. Daarnaast is in het verleden
voormalige bebouwing gesloopt. Hierdoor zijn resten deels vergraven geraakt. De gaafheid
scoort daardoor gemiddeld.
Is sprake van resten van bouwwerken? Zo ja welke? zo ja welke gebouwtypen zijn daarbij
vertegenwoordigd?
Er zijn 6 bouwwerken onderscheiden: 4 woonhuizen, een kademuur en een stadsmuur.
Tevens is de lokatie van een mogelijk 17e eeuwse leerlooierij bepaald.
Wat was de oriëntatie van de verschillende fases in de bebouwing en is het mogelijk uitspraken te
doen over de ruimtelijke indeling van het terrein in de verschillende perioden?
De gebouwen lagen haaks op de Lindeboom. Daarnaast is een gebouw parallel aan de
Bagijnenwalstraat aangetroffen. De stadsmuur en de kademuur lagen eveneens parallel aan
de Bagijnenwalstraat. De gebouwen hebben niet gelijktijdig overeind gestaan. Om deze vraag
te kunnen beantwoorden dienen de onderzoeksresultaten nader te worden uitgewerkt en
afgezet tegen bekend historisch kaartmateriaal.
Wat zegt de aangetroffen materiële cultuur over de bewoningsgeschiedenis van het plangebied
(status van bewoners, activiteiten, handelsrelaties, strijd, etc.)?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden dient het aangetroffen materiaal te worden
uitgewerkt.
In hoeverre dragen de aanwezige archeologische resten bij aan de kennis over de bewoningsgeschiedenis
van Gorinchem en het ontstaan van de stad?
De aangetroffen resten dragen bij aan de kennis over de bewoningsgeschiedenis (bewoning,
religie en industrie). Om de mate te bepalen dienen de onderzoeksresultaten nader te worden
uitgewerkt en afgezet tegen de bekende historische en archeologische gegevens over (dit deel
van) Gorinchem.
Is op basis van het onderzoek een wijziging van, dan wel aanbeveling voor de archeologische
verwachting betreffende vergelijkbare structuren in Gorinchem vereist?
Nee. De archeologische verwachting bleek juist. Wel bleek de lokatie van de stadsmuur door
het archeologisch onderzoek aangepast te kunnen worden.
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Indien houtresten geschikt zijn voor dendrodatering: welke houtresten komen hiervoor in
aanmerking en waarom? Wat is de houtsoort en datering?
Er is een houtmonster genomen van een kadebeschoeiing. Deze komt echter niet in
aanmerking voor dendrochronologisch onderzoek. De reden hiervoor is dat er beschikbare
historische gegevens zijn en een ouderdom van de houten beschoeiing eveneens op basis van
geassocieerde aardewerkvondsten kan worden verkregen.
In hoeverre worden archeologische resten bedreigd door de geplande ontwikkeling? Welke
maatregelen kunnen worden genomen om deze resten te behouden?
De aangetroffen archeologische resten worden bedreigd met de geplande ontwikkeling.
Indien planaanpassing niet mogelijk is, wordt voorgesteld deze ex-situ (door middel van een
archeologische opgraving) te behouden.
Specifieke vragen:
Zijn resten van de oorspronkelijke omwalling aanwezig, zo ja hoe is deze opgebouwd, is
sprake van een fasering, van houten structuren op of in de omwalling, zijn er andere sporen
op of in de omwalling aanwezig?
Er is geen oorspronkelijke omwalling aangetroffen anders dan resten van de laatmiddeleeuwse
stadsmuur.
Indien resten van de stadsmuur worden aangetroffen, zijn hierin meerdere fases te
herkennen?
De stadsmuur is aangetroffen in werkput 2. In dit deel zijn geen meerdere fases herkend.
Hoe kan de fasering van de stadsmuur worden beschreven? Kunnen deze fasen gedateerd worden?
Hoe verhoudt zich dit tot de historische gegevens en resultaten van andere onderzoeken?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden dienen de onderzoeksresultaten vergeleken worden
met ander onderzoek.
Zijn resten van bijbehorende elementen zoals weergangbogen, steunberen en schietgaten
aanwezig?
Er is aan de zuidzijde van de muur een veronderstelde steunbeer aangetroffen.
Zijn er aanwijzingen voor strijd, bijv. in de vorm van munitie/militaria/vernieling van muurwerk?
Er zijn geen aanwijzingen voor strijd aangetroffen.

Zijn binnen het plangebied resten van de toren aanwezig, hoe zien deze er uit?
Er zijn binnen het onderzoeksgebied geen resten van een toren aangetroffen. Deze kunnen
echter nog binnen het plangebied aanwezig zijn. De stadsmuur is gelokaliseerd.
Zijn sporen aanwezig die samenhangen met de kerk?
Nee, deze zijn niet aangetroffen. Mogelijk wel bebouwing die samenhangt met het begijnhof.
Zijn resten van de gracht aanwezig, zo ja, wat is de fasering, datering en afmeting van stadsgracht?
Is er sprake van andere relevante elementen die gerelateerd kunnen worden aan de stadsgracht,
zoals beschoeiing?
Er zijn resten van een laat 16e-19e eeuwse gracht aangetroffen, met daarlangs houten
beschoeiingen en een kademuur.

16

Evaluatierapport

Kunnen er op basis van bewaard gebleven pollen en (on)verkoolde zaden uitspraken worden
gedaan over het omringende landschap ten tijde van functioneren van de stadsgracht en over het
menselijk handelen in deze periode?
Deze vraag kan niet beantwoord worden. Een monster van een vulling uit de nieuwetijdse
gracht heeft een onduidelijke context. Het is niet vastgesteld is of de vulling zich over tijd
heeft gevormd ofwel in een korte periode is gedempt met materiaal van elders.
Wat is de opvullingsgeschiedenis van de gracht? Is er sprake van een stratigrafie?
Er is sprake van een stratigrafie. Alleen is een goed overzicht niet verkregen. Hierdoor is de
opvullingsgeschiedenis niet bepaald.
Is sprake van bebouwingsresten binnen de omwalling, hoe ziet deze er uit? Zijn putten, afvalkuilen
en sporen van ambachten te herkennen?
Binnen de stadsmuur is bebouwing aangetroffen. Binnen de nieuwetijdse verdedingingswerken
zijn aanwijzingen voor een leerlooierij.
Zijn sporen herkenbaar die samenhangen met het bastion, zoals ophoging of bebouwing op
het terreplein?
Deze resten zijn niet aangetroffen.
Zijn bewoningssporen aanwezig die dateren uit de periode na de aanleg van de nieuwe
vestingwerken? Is sprake van continuïteit in de bebouwing in het zuidelijk deel van het plangebied?
Er zijn bewoningssporen aanwezig die gedateerd kunnen worden na de aanleg van de nieuwe
vestingwerken. Of er sprake is van continuïteit kan op dit moment niet worden bepaald.
Daarvoor dienen de sporen verder uitgewerkt te worden.
In hoeverre is er sprake van secundair gebruik van bouwmateriaal op de vindplaats en is dit
hergebruikt materiaal van de vindplaats afkomstig?
In drie structuren zijn hergebruikte bakstenen gebruikt. Het is niet vastgesteld waar dit
materiaal afkomstig van is. Dit zou eventueel nog tijdens de analyse van de onderzoeksresultaten
kunnen worden bepaald.
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7. Selectievoorstel
Het selectievoorstel resumeert het voorgaande hoofdstuk. Voorgesteld wordt om van het
vondstmateriaal en de genomen monsters het volgende te selecteren en met uitzondering van
de monsters bij het gemeentelijk archeologische depot in Gorinchem aan te leveren:
7.1 Archeologische vondsten
Anorganische voorwerpen
Materiaalcategorie

Selectie

Aardewerk, pijpaarde en bouwmateriaal

volledige selectie

Natuursteen

volledige selectie

Metalen voorwerpen

een fragment van bronzen vaatwerk, 1 munt, 1 knoop, fragment koperen zegel, koperen
beslagstrip.

Leren voorwerpen

fragment leer tegen stadsmuur.

Archeozoölogische resten
Materiaalcategorie

Selectie

Dierlijk botmateriaal

volledige selectie

7.2 Monstername
Type onderzoek

Inventarisatie (n)

Analyse (n)

Microbotanisch onderzoek

0

0

Dendrochronologisch onderzoek

0

0

8. Uitwerking (activiteiten)
8.1 Sporen en structuren
De sporen en structuren dienen in combinatie met de vondsten nauwkeuriger geanalyseerd
te worden, tot een niveau dat benodigd is voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen.
Er worden overzichtkaarten vervaardigd met daarop de sporen en structuren per perioden.
Voor de profielen geldt hetzelfde. De analyse dient plaats te vinden in combinatie met het
eventuele specialistisch onderzoek en de archeologische vondsten. Relevante foto´s van
sporen, coupes en profielen worden in de rapportage opgenomen.
8.2 Vondstmateriaal
Het vondstmateriaal dient gedetermineerd te worden. Diagnostische voorwerpen worden
getekend en afgebeeld in het standaardrapport.
Geselecteerde kwetsbare vondsten van leer en metaal dienen behandeld te worden tegen
verder verval. Hiervan wordt een conserveringsrapport opgesteld, dat voldoet aan de eisen
OS16 uit de KNA 4.1.
Er wordt van het uiteindelijk gedeselecteerde vondstmateriaal een selectierapport opgesteld,
conform de bepalingen OS13 uit de KNA 4.0.
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8.3. Specialisten
Er zal/zullen na goedkeuring van het selectievoorstel geen aanvullend onderzoek door
specialisten worden uitgevoerd.
8.4 Rapportage
Van het onderzoek wordt een standaardrapportage opgeleverd, conform de bepalingen OS15
KNA 4.1. en het Programma van eisen. Deze wordt uitgegeven in de Hollandia reeks.
Het eindproduct dient binnen 6 maanden na afronding van het veldwerk opgeleverd te zijn.
De conceptversie van het rapport wordt ter beoordeling voorgelegd aan de opdrachtgever
en de bevoegde overheid. Aan de hand van de opmerkingen van de opdrachtgever en de
bevoegde overheid wordt het definitieve rapport opgesteld.
8.5 Deponering
Nadat de uitwerking voltooid is, zal binnen 2 jaar de volledige onderzoeksdocumentatie aan
het gemeentelijk archeologisch depot van Gorinchem worden overgedragen.

9. Voorlopige kostenraming
Wordt separaat aan het evaluatierapport bijgevoegd.

10. Voorlopig selectieadvies vervolgonderzoek
Een waardering van de vindplaats conform de KNA, versie 4.1, wordt opgenomen in het
definitieve rapport van het proefsleuvenonderzoek. Op dit moment kunnen op basis van
de voorlopige resultaten uitspraken gedaan worden over welke delen van het plangebied,
vanwege de hoge fysieke en inhoudelijke kwaliteit en afgezet tegen de nieuwbouwplannen,
in aanmerking zullen komen.
Indien planaanpassing niet mogelijk is, zullen deze bij de toekomstige werkzaamheden in
het geding komen. Behoud ex situ (opgraven protocol 4004) is dan gewenst. Het betreft de
volgende gebieden:
1. Opgraving leerlooierij tot aan de kademuur.
2. Opgraving stadsmuur (eventueel voorafgaand door een aanvullende proefsleuf ).
3. Opgraving van het zuidelijk bouwblok
4. Opgraving binnenterrein/tuinen.

Literatuur
Floore, P.M., 2019: Programma van eisen Gorinchem plangebied Bastion II, Zaandijk.
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Afbeelding 8. Met zwart wordt de toekomstige bebouwing (woningen/erfstructuren) aangegeven. De
aangetroffen structuren zijn met rood weergegeven. Het voorstel voor het op te graven deel wordt met blauw
aangegeven.
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KZ3
brgr

definitie litho tekeningnummer

GR
LO
PL
PL
PL
eensteens breed muurwerk, wrs kade muur noord, 8 lg rode baksteen op houten balk. 5lg 28,5 cm. 23,0x12,2x4,8/22,8x10,4x4,6/?x11,4x4,6cm zachte kalkmortel. 10cm dikke h outen balk op vierkante houten palen 16 cm breed.
MR
gr-lgr gevlekt cstv
LO
vm dbr av3
LO
dgr pu1
LO
kz1 brtgr h2 pu1 pijpsteel
LO
dgr h1 pl1 ro aw mortel
LO
br BA1
LO
dgr h1 cstv
LO
dgr aw1 sc1 h1
LO

opmerking
datering
muurwerk huisje
20,2 x 14,5 x 5,8 paralell lindenboom weg (Z-N)
19,2 x14,5 x 5,7
5-laags 43,5 cm
zachte bkalkmortel
kleur:rood
muurwerk huisje haaks op lindenboom weg
25 X11,9 X 6,1 wildverband
24,2 x 11,3 x 6,2
29x 14,2 x6,6
5-laagds 30,2 cm
(O-W)
zachte kalkmortel
kleur:rood (hergebruikt)
brgr gefvlekt aw pu2 sc1 mortel (steengoed 17de/18de) houtskool
brgr ba2 pu1 aw
muurtje fundering links van s2
Wildverband
5-laags: 36 cm
bouwvoor, dgrbr dwo1 pu1 ba2
brgr mortel (kleibrokken) ba1
brgr pu1 ba2 mortel houtskool
brgr pu2 ba3 houtskool
lbrgr mortellaag pu2 ba1
brgr aw pu1 ba2 sc1
dgr pu1 ba1 houtskool spik, sc1
lbrgr pu2 ba1 mortel, houtskool
dgrbr gevlekt hks pu1 mortel, ba1
br-grgevlekt zs1 ba1, mortel, pu1 houtskool
dgr pu2 (puinlaag) hks, ba2 mortel2 hks
lbrlgr ba1, hks, zeer stevig
dgrbr ba1, hks,
lbrlgr ba1, hks, zeer stevig, hum vlek
slooplaag, pu3, mortel3, ba3 oranje tot rode en gele bakstenen. Kleibrokken
slooplaag pu3 mortel 3 ba3 rode bakstenen.
slooplaag, pu3, mortel, ba3
s5
noordgevel gebouw. 2 steens breed muurwerk van ro bakstenen, zachte kalkmortel en zand. 5lg niet bepaald. Overwegend kop/strek, 5lgmaat =33cm 25,6x5,1x12,4 cm / 23,2x11,2x5,1/24,2x12,0x5,4/25,0x12,5x5,0 cm.
staat haaks, koud op s23, 1 steens robst, zachte kalkmortel, gebroken bst ?x12,6x5,5, ?x12,4x5
hergebr bst 2laags, zachte kalkmortel , ?x12x5,6 ?x10,2x5,5, ?x12x5,6
1laag robst,rondom strekkend hele en halve bst 28,5x14x7 , 28,5x14x7,
stadsmuur, met steunbeer? Fundering, geen opgaand werk, 3 steens breed aangetroffen, ten inste 6 vertandingen, zachte kalkmortel. Strek/kop lagen. 32,1x15,8x7,7/30,2x4,9x6,0/29,6x15,5x6,0/29,6x13,8x6.9/
kz2 brgr pu2 ba2 muurresten houtskool
lbr pu2 ba2 houtskool
lbr pu1 mortel
lbr pu2 ba2 houtskool as
puin muurresten
muur naast S25 ?x10x?
brgr pu2
brgr pu2
brgr pu2 ba2
lbr u3 ba3
brgr hry
brgr pu3 ba 2 mortelresten
muurtje minimaal 40cm diep, bepleisterd, zachte kalkmortel, 27xx13x?, 27x13,5x?_x000d_
kleur:rood
haardplaats? Noordzijde half steens, oost-westzijdes 2x0,5 steens ro bst, 5lgmaat 31,5, vrij harde kalkmortel 24,9x11,2x5,8 en 25,6x11,6x5,8
robst, zachte mortel, 28,2x 14,3x6,6 en 28,5x14,7x6,8_x000d_
5 Laags =>30cm
robst zachte mortel binnenzijde bepleisterd. Twee soorten bakstenen
kleur:rood
?x14x5,5
en 32 x14x?
Rand ijzelsteentjes (geel baksteen 17,5x7,7x4,5/17,5x8,8x4,0)
noordwestkant bepleisterde plavuizen
koud tegen S42
5 laags = >30cm
lbrgr pu2 ba1
lbrgr pu2 dwo ryp spoorniveau afdekt
grbr pu1
spoor 29? gr pu1 hry
lgr ba1
lgr ba1
vulling 1: Kz3 dgrbr h1 pu1 aw gls (kleibrokken) ryp
vulling 2 Kz1 br h2 pu1 aw pyp (kleibrok, houtskool) ryp
vulling 3: Kz2 brgr h2 pu1 aw dbt (houtskool) ryp
kz2 dgr pu aw (laag in dwarsprofiel tussen S6 en S50)
paaltje begin wp 4 vlak 2 voor dendro

spoornummer werkput vlak relatie

1
1

1
1
1
1
1
1

1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
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Bijlage 1: Sporenlijst

vondstnummer

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

werkput

2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
2

1
1
1
1
1
2

vlak

1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1

1
1
1
1
1
2
2
2

vak

2

1
1
2

spoornummer

50
50
50
50
52

1
1
25
27
27
2

tekeningnummer

opmerking
1 Vlakvondsten vak 1
1 metaal vondsten vlak 1 vak 1
1 vlakvondsten nabij S1 muurtje
vak 3, voorbij s26
1 baksteenmonster
Leervondst
tegeltje
1 baksteen monster
1 stortvondsten
1 vlakvondsten
1 vulling 1
1 vulling 2
1 vulling 3
1 moster van vulling 3 spoor 50
Houtmonster dendro
vlakvondsten aanleg vlak 1 wp 4
1 verdieping voor kade
1 schoen
1 diepere laag (vulling) dan S17
1 mosnter baksteen kademuur
monster dendro
Bronzen vaatwerk

categorie
KER
MXX
MIX
MIX
KBM
ODL
KBM
KBM
KER
KER
KER
KER
MIX
MON
MON
MIX
MIX
ODL
KER
KBM
MON
MXX
X
X

X
X
X
X

X

X
X

vz_vlak
X
X
X
X

1

X

X
X
X
X

X

vz_prof

x

vz_afw

X

vz_stort
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Bijlage 2: Vondstenlijst
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Bijlage 3. Foto’s (de)selectie metalen/leren voorwerpen

V3 Nagel
DESELECTIE

V2
2 nagels DESELECTIE
1 koperen beslagstrip DESELECTIE
1 koperen munt SELECTIE
1 koperen zegel SELECTIE
1 loden pistoletkogel DESELECTIE
1 daklood DESELECTIE

V22 hals kookpot
SELECTIE
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V6 leren object
LME
SELECTIE

V18 schoen
19e
DESELECTIE

