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Samenvatting 

In opdracht van InfraWork heeft RAAP in juni 2021 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van 

een bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Franklinweg 3 te Gorinchem (gemeente 

Gorinchem). Aan de noordzijde van het terrein van de McDonald’s wordt een damwand geplaatst, er 

worden parkeervakken toegevoegd en een watergang gegraven in de noordwesthoek van het 

plangebied. Het onderzoek vond plaats in het kader van een omgevingsvergunning. 

Het uitgangspunt voor dit onderzoek wordt gevormd door het wettelijk en beleidsmatig kader voor de 

ruimtelijke ordening en monumentenzorg. De gemeente is de bevoegde overheid die een besluit zal 

nemen over hoe om te gaan met de eventueel aanwezige archeologische waarden.  

Het plangebied ligt ter plaatse van het laat-pleistocene Terras X. Deze grofzandige en grindrijke 

rivierafzettingen (Formatie van Kreftenheye) worden op circa 8-9 m -mv verwacht. Vanaf circa 2-3 m -

mv kunnen zandige rivierafzettingen van de stroomgordel Gorkum-Arkel in het plangebied worden 

verwacht. Deze rivier was actief tussen circa 6.515-5.590 BP (laat-mesolithicum t/m het neolithicum à 

vroege bronstijd). Sindsdien zijn er kleiige en venige komafzettingen in het plangebied afgezet, waarin 

zich drechtvaaggronden hebben gevormd. Behalve een neolithische hamerbijl zijn binnen het 

onderzoeksgebied geen archeologische vondstmeldingen of vindplaatsen bekend. Het plangebied ligt in 

een polder, op de kruising van vier percelen. Zodoende zullen er sloten door het plangebied heben 

gelopen. Op kaartmateriaal uit de 19e t/m 21e eeuw verschijnt de eerste bebouwing direct westelijk van 

het plangebied halverwege de 20e eeuw. Onderhavig plangebied raakte vanaf de ja ren 1990 bebouwd.  

Voor het plangebied geldt een hoge archeologische verwachting voor de periode vanaf het neolithicum 

tot en met de middeleeuwen. Het archeologisch relevante niveau bevindt zich op een diepte vanaf circa 

2 à 3 m -mv.  

Op basis van de resultaten van dit onderzoek en kijkend naar de voorgenomen (bodem)ingrepen, wordt 

verwacht dat in het plangebied geen archeologische resten bedreigd worden. Daarom wordt in het 

kader van de voorgenomen (bodem)ingrepen geen vervolgstap uit het proces van de Archeologische 

Monumentenzorg (AMZ) noodzakelijk geacht. 

Dit rapport geeft (selectie)adviezen. Het is aan de bevoegde overheid, de gemeente Gorinchem, deze 

al dan niet over te nemen in de vorm van een (selectie)besluit.  
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

Aanleiding 

In opdracht van InfraWork heeft RAAP in juni 2021 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van 

een bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Franklinweg 3 te Gorinchem (gemeente 

Gorinchem; figuur 1). Aan de noordzijde van het terrein van de McDonald ’s wordt een damwand 

geplaatst, er worden parkeervakken toegevoegd en een watergang gegraven in de noordwesthoek van 

het plangebied.  

Het onderzoek vond plaats in het kader van een omgevingsvergunning. 

Juridisch en beleidskader 

Het uitgangspunt voor dit onderzoek wordt gevormd door het wettelijk en beleidsmatig kader voor de 

ruimtelijke ordening en monumentenzorg. De gemeente is de bevoegde overheid die een besluit zal 

nemen over hoe om te gaan met de eventueel aanwezige archeologische waarden.  

Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Gorinchem ligt het plangebied in een zone met 

een hoge verwachting (voor prehistorie tot middeleeuwen) tussen 1,5 en 5 m -mv. Het beleid voor deze 

zone schrijft voor dat er bij bodemingrepen groter dan 250 m2 en dieper dan 150 cm -mv een 

archeologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd. In het bestemmingsplan Bedrijventerrein-Oost II1 

is een vrijstellingsgrens voor bodemingrepen van 100 m2 en 0,3 m -mv opgenomen. Bovendien staat in 

het bestemmingsplan dat binnen een ‘archeologisch gebied’ (zoals onderhavig plangebied) een 

vergunning moet worden aangevraagd voor het afgraven van grond of het aanbrengen van gesloten 

oppervlakteverharding. Het bestemmingsplan is leidend.  

De oppervlakte van de geplande bodemingrepen blijft binnen de vrijstellingsgrens van 100 m 2. De 

omvang van de aan te brengen gesloten oppervlakteverharding ter plaatse van de geplande 

parkeerplaatsen bedraagt circa 95 m2. Voor het totaal aan voorgenomen werkzaamheden is een 

archeologische onderbouwing met betrekking tot de eventuele aanwezigheid van archeologische 

waarden verplicht conform het vigerend beleid. 

Kwaliteitsborging 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat BRL4000, conform artikel 5.4 van de Erfgoedwet. 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep. De 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.1), beheerd door de Stichting Infrastructuur 

Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl), is door de minister aangewezen als norm.  

RAAP is gecertificeerd voor de protocollen 4001 Programma van Eisen, 4002 Bureauonderzoek, 4003 

Inventariserend veldonderzoek (landbodems), onderdelen proefsleuven en overig, alsmede 4004 

Opgraven (landbodems). 

Zie tijdschaal voor de dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische perioden. 

                                                           

1 NL.IMRO.0512.BP2009109-4001, vastgesteld op 28 oktober 2010.  



 

 

 

Figuur 1. Aanduiding plangebied. Inzet: ligging in Nederland (ster).  

 



 

 

1.2 Administratieve gegevens 

Type onderzoek Bureauonderzoek 

Opdrachtgever InfraWork 

Bevoegde overheid Gemeente Gorinchem 

Plaats Gorinchem 

Gemeente Gorinchem 

Provincie Zuid-Holland 

Centrumcoördinaten (X/Y) 128.685 / 428.144 

Toponiem Bedrijfsterrein Gorinchem Oost II  

Kadastrale gegevens Kad.gem. Gorinchem, sectie P, perceelnummers 932, 1468 

en 2798  

Oppervlakte plangebied 0,36 hectare 

Afbakening onderzoeksgebied Tijdens onderhavig onderzoek is het plangebied inclusief een 

zone van 500 m rondom het plangebied onderzocht. 

Onderzoeksperiode Juni 2021 

Uitvoerder RAAP West 

Projectleider E.M. Witmer, MA 

Projectmedewerkers n.v.t.  

RAAP-projectcode GOFK 

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 5080290100 

Beheer en plaats documentatie RAAP regio West te Leiden en op termijn het provinciaal 

Depot, ARCHIS en E-Depot. 

Tabel 1. Administratieve gegevens. 

1.3 Doel- en vraagstelling 

De doelstelling van het archeologisch vooronderzoek is het vaststellen van de archeologische waarde 

van het terrein, dan wel de archeologische vindplaats. Daartoe wordt informatie verzameld  over 

bekende en verwachte archeologische resten teneinde een gespecificeerde archeologische 

verwachting op te stellen. Hiertoe is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd:   

 Hoe ziet de geo(morfo)logische en/of bodemkundige opbouw van het plangebied eruit? 

 Welke gegevens met betrekking tot archeologische complexen in en rond plangebied zijn reeds 

bekend?  

 Wat was het historisch landgebruik van het plangebied en wat is het landgebruik nu en wat is de 

invloed daarvan op de (verwachte) archeologie en (bodem)gaafheid?  

 Wat is de gespecificeerde verwachting ten aanzien van nog onbekende archeologische waarden in 

het gebied? En wat zijn hiervan de prospectiekenmerken? 

Algemeen 

 Wat is de invloed van de toekomstige inrichting op eventuele archeologische resten?  

 Op welke wijze kan bij de planvorming met archeologische resten worden omgegaan? 

 Met de inzet van welke zoekmethoden kunnen verwachte resten systematisch opgespoord worden 

(zoeksleuven, booronderzoek, veldkartering, geofysisch etc.)?  

 



 

 

2 Bureauonderzoek 

2.1 Methode 

Het bureauonderzoek dient ervoor om – op basis van verschillende bronnen – inzicht te krijgen in de 

genese van het landschap, de bodemopbouw en de sporen die het menselijk gebruik in de loop van de 

tijd heeft achtergelaten. Met behulp van deze gegevens wordt een gespecificeerde archeologische 

verwachting opgesteld.  

Naast de conform de KNA verplichte bronnen is door de gebiedsexperts van RAAP een beredeneerde 

keuze gemaakt uit betrouwbare bronnen die voor de archeologische verwachting relevante informatie 

bevatten (zie bijlage 2 voor de motivering). Daarvoor is gebruik gemaakt van de landelijk en voor RAAP 

digitaal beschikbare archieven. Voor de beschrijving van de historische situatie is gebruik gemaakt van 

hiervoor relevante informatiedragers. Voor de actuele metadata van de verzamelde gegevens 

(gemeente, plaats, etc.) wordt verwezen naar het van toepassing zijnde data-archief. 

2.2 Aardkundige situatie 

Gedurende het koude Pleniglaciaal in de laatste ijstijd (Midden-Weichselien, 55.000-13.000 jaar 

geleden) vormden de Rijn en de Maas een vlechtend rivierensysteem, bestaande uit grofzandige en 

grindrijke rivierafzettingen. Deze afzettingen worden het Laagpakket 5 van de Formatie van 

Kreftenheye 5 gerekend en zijn in een warmere periode afgedekt met een staalblauwe, zandige 

leemlaag van een meanderende rivier (eerste fase van de Laag van Wijchen, Formatie van 

Kreftenheye). Gedurende het koude Late Dryas stadiaal (10.800-10.150 jaar BP) ontstond er wederom 

een vlechtend riviersysteem: Laagpakket 6 van de Formatie van Kreftenheye, dat zich insneed en 

daarmee relatief lager kwam te l iggen dan de Kreftenheye-5-afzettingen. Het Laagpakket 6 wordt ook 

wel Terras X genoemd en kent een einddatering van circa 10.950-10.150 BP (code 703, Cohen & 

Stouthamer, 2012). Op Terras X is in het Vroeg-Holoceen opnieuw een zandige leemlaag (latere fase 

van de Laag van Wijchen, ook Formatie van Kreftenheye). Deze pleistocene afzettingen worden op 8-9 

m -mv verwacht (Cohen e.a., 2010).  

Met het warmere klimaat van het Holoceen en de daarmee gepaard gaande zeespiegelstijging, 

veranderde het vlechtende riviersysteem in een meanderend riviersysteem. De terrassenkruising ‒ de 

overgang tussen een insnijdend, eroderend systeem en een aggraderend, sedimenterend systeem ‒ 

passeerde Gorinchem tussen 8.000 en 7.000 BP (Boshoven e.a., 2009): sindsdien zijn de pleisto cene 

rivierafzettingen afgedekt door Holocene rivierafzettingen. Met de stijging van de grondwaterspiegel 

vond veenvorming plaats (Basisveen, Formatie van Nieuwkoop).  

Tussen ± 6.515-5.590 BP (laat-mesolithicum t/m neolithicum/vroege bronstijd) stroomde de 

stroomgordel Gorkum-Arkel ter plaatse van onderhavig plangebied (code 52, Cohen & Stouthamer, 

2012). Vermoedelijk ligt de top van deze rivierafzettingen op 2 à 3 m -mv (Cohen e.a., 2009).  

Na het inactief raken van deze en nabijgelegen stroomgordels, onts tond een groot, venig komgebied 

(grofweg de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en Krimpenerwaard; Boshoven e.a., 2009; Koomen & 

Maas, 2004) waarin drechtvaaggronden zijn gevormd (Harbers, 1981). Naar verwachting zijn deze 

komafzettingen in de bovenste 2 à 3 m -mv in onderhavig plangebied aanwezig.  

Op basis van de geraadpleegde bronnen zijn er geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van donken 

in onderhavig plangebied. 

 



 

 

Geologische situatie (Weerts e.a., 

2006) 

Formatie van Echteld / Formatie van Nieuwkoop; riv ierklei en -zand met 

inschakelingen van veen (code Ec2) 

Paleogeografische 

ouderdomskaart (Cohen & 

Stouthamer, 2012; figuur 2) 

Pleistocene rivierafzettingen: Terras X (10.950-10.150 BP; laat-

paleolithicum; code 703). 

Holoceen: stroomgordel Gorkum-Arkel (±6.515-5.590 BP, laat-mesolithicum 

t/m neolithicum/vroege bronstijd (code 52) 

Zanddieptekaart (Cohen e.a., 

2009) 

Niet gekarteerd i.v.m. bebouwde kom. 

Vermoedelijk: stroomgordels buiten de uiterwaarden; 3-6 m -mv rivierzand 

en/of pleistocene afzettingen: 8-9 m -mv rivierzand.  

Geomorfologische situatie 

(Koomen & Maas, 2004) 

Rivierkomvlakte (code 1M46).  

Ouderdom geomorfologische 

structuur 

Laat-Pleistoceen (vlechtende riviervlakte) en Holoceen (stroomgordel 

Gorkum-Arkel en komvlakte) 

Bodemkundige situatie (Harbers, 

1981) 

Drechtvaaggronden (code Rv01C); profielverloop 1: zavel of klei op veen. 

Zavel- en kleigronden met >50 cm moerig materiaal, beginnend tussen 40-

80 cm. Kalkloos.  

Verwachte diepteligging van 

archeologisch relevante lagen 

Mogelijk drie niveaus: 

- Vanaf maaiveld - in komafzettingen  

- Vanaf circa 2 à 3 m -mv; in top stroomgordel Gorkum-Arkel (laat-

mesolithicum t/m neolithicum/vroege bronstijd; Cohen & Stouthamer 2012; 

Boshoven e.a., 2009).  

- Circa 8-9 m -mv: pleistoceen terras (Terras X).  

Tabel 2. Overzicht van geraadpleegde geologische, geomorfologische en bodemkundige kenmerken van het 

plangebied en de directe omgeving.  

 

Figuur 2. Locatie van pleistocene en holocene stroomgordels op de paleogeografische ouderdomskaart (Cohen & 

Stouthamer, 2012). Namen van meandergordels: lichtblauw (703) = Terras X; blauw (707) = Preboreale verlaten 

meandergordel; geel (158) = Spijk; groen (52) = Gorkum-Arkel; oranje (97) = Linge. 



 

 

 

 

Figuur 3. Het plangebied geprojecteerd op het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN3). In het noorden is 

met de witte lijnen de reliëfinversie van stroomgordel Spijk (2.510-2200 BP) weergegeven.  



 

 

 

Figuur 4. Het plangebied geprojecteerd op de Bodemkaart van Nederland schaal 1:50.000, kaartblad 38 Oost: 

Gorinchem (Harbers, 1981). Code Rv01C: drechtvaaggronden, profielverloop 1, kalkhoudend. Code Rn47C: 

kalkloze poldervaaggronden, zware klei, profielverloop 3 (en 4). Code Ro40Cv: Nesvaaggronden, zware klei, 

kalkloos, moerig materiaal >80 cm en >120 cm -mv.  

 

 

 

 

 



 

 

2.3 Archeologische gegevens 

Gemeentelijk archeologiebeleid 

Bestemmingsplan 

Bedrijventerrein-Oost II - 

Horeca. 

NL.IMRO.0512.BP2009109-

4001 (d.d. 28-10-2010) 

Gebiedsaanduiding archeologisch gebied: archeologisch onderzoek verplicht bij 

bodemingrepen >100 m2 en >30 cm -mv. Aanlegvergunning noodzakelijk bij 

o.a. het afgraven van grond, het aanbrengen van gesloten oppervlakte -

verhardingen en het aanbrengen van diepwortelende beplantingen 

(bodemingrepen >30 cm -mv).  

Gemeentelijke archeologische 

verwachtings- en 

beleidsadvieskaart 

Hoge verwachting (prehistorie tot middeleeuwen) tussen 1,5 en 5 m -mv. 

Bij ingrepen >250 m2 en 150 cm -mv.  

Tabel 3. Overzicht van het geldende archeologiebeleid en achterliggende verwachtingskaart  (figuur 5). 

 

Figuur 5. Het plangebied geprojecteerd op de gemeentelijke archeologische verwachtings - en beleidskaart.  



 

 

Archeologische monumenten en vondstlocaties  

Binnen het onderzoeksgebied (500 m rond het plangebied) zijn geen archeologische (rijks)monumenten 

aanwezig. De enige vondstmelding in deze zone betreft een fragment van een neolithische hamerbijl 

(zaakid. 3107502100; 305 m zuidoostelijk van onderhavig plangebied; figuur 6).  

In de omgeving van het onderzoeksgebied zijn vrijwel alle vindplaatsen en vondstlocaties aangetroffen 

ter plaatse van oude stroomgordels. Ook onderhavig plangebied ligt op een stroomgordel.  

Eerder in de omgeving uitgevoerd onderzoek volgens ARCHIS3 

Zaakid. en ligging 

t.o.v. plangebied  

Resultaat/advies 

2253552100 (ABO)  

265 m NO 

Drie bodemprofielen: rivierbedding, rivieroeverwal of stroomrug en komgebied. 

Bedding van stroomgordel Gorkum-Arkel slechts in één boring aangetroffen. Geen 

aanwijzingen voor een vindplaats; advies: geen vervolg (Vissinga,  2010)  

2026330100 (ABU) 

2027270100 (ABO) 

2035135100 (ABO) 

direct N van plangebied  

Bureauonderzoek Betuweroute (Asmussen, 1991), begeleiding (Asmussen & Exaltus, 

1993) en veldkartering met booronderzoek (Asmussen, 1994). Geen vindplaats in 

onderzoeksgebied. 

2295908100 (ABO) 

direct Z van plangebied  

Komafzettingen (klei op veen) op stroomgordelafzettingen van de Gorcum -

Arkelstroomgordel (4,72-3,10 m NAP; 390-370 cm -mv), oeverafzettingen en 

crevasseafzettingen. Geen donken. Hoge verwachting bijstellen naar ‘laag’; advies: 

vrijgeven voor voorgenomen ingrepen (Wijnen, 2011).  

2234760100 (ABO) 

300 m Z(O) 

Niet beschikbaar in Archis of DANS Easy.  

Tabel 4. Overzicht van eerder archeologisch onderzoek in en rond het plangebied (Archis3). ABU = archeologisch 

bureauonderzoek; ABO = archeologisch booronderzoek.  

Bekende archeologische gegevens uit andere bronnen 

Op 9 juni 2021 is een verzoek gedaan aan AWN Afdeling 11: Lek- en Merwestreek voor aanvullende 

gegevens vanuit amateurarcheologen. Hierop is nog geen reactie ontvangen.  



 

 

 

Figuur 6. Overzicht van bekende vondstlocaties en eerder archeologisch onderzoek rond  het plangebied (Archis3).  

2.4 Historische situatie 

Op basis van historische kaarten kan inzicht worden verkregen in het historisch gebruik van een gebied 

van na de late middeleeuwen tot begin 20e eeuw. In die periode was men veel meer dan nu gebonden 

aan de (on)mogelijkheden die het natuurlijke landschap bood voor bewoning en andere vormen van 

landgebruik. Het historisch gebruik zegt daarmee iets over de archeologische potentie van het gebied. 

Daarnaast kan het informatie leveren over eventuele bodemverstoringen die in het verleden hebben 

plaatsgevonden.  

Onderhavig plangebied valt buiten het kaartbeeld van de historische kaart die Jacob van Deventer in 

de 16e eeuw van Gorinchem en Woudrichem maakte. Op recenter kaartmateriaal l igt het plangebied in 

Polder Laag-Dalem, direct zuidelijk van wetering De Oude Vliet en op enige afstand noordelijk van De 

Middel-Wetering. Op de molendatabase is binnen het plangebied niets weergegeven.2 Enkele tientallen 

meters westelijk van het plangebied liep een historische weg ter plaatse van de Spijksesteeg. Tot 

halverwege de 20e eeuw besloeg het plangebied vier percelen, gescheiden door sloten.  

De eerste bebouwing naast het plangebied, bekend als Metta ’s hof, verschijnt rond 1962 op 

topografische kaarten van Topotijdreis. De twee zuidelijke gebouwen zijn echter al op  een luchtfoto uit 

1945 te zien (figuur 8). De bebouwing van Metta’s Hof wijzigt tegen het einde van de jaren 1980 en 

wederom in de jaren 1990. Rond 1998 is op topografisch kaartmateriaal voor het eerst bebouwing 

binnen onderhavig plangebied gekarteerd.  

                                                           

2 www.molendatabase.nl.  



 

 

Het plangebied ligt ruim 600 m noordelijk van de Nieuwe Hollandse Waterlinie: de oostelijke 

verdediging van de Vesting Holland (www.ikme.nl). Op een luchtfoto uit 1945 zijn binnen het 

plangebied geen bijzonderheden te zien (figuur 8).  

In het plangebied zijn geen Rijksmonumenten (gebouwd noch archeologisch), gemeentelijke 

monumenten, MIP-objecten of overige bouwhistorische waarden aanwezig.  

 

Figuur 7. Topografische kaarten van het plangebied uit de 19 e en 20e eeuw (Topotijdreis.nl).  

http://www.ikme.nl/


 

 

 

Figuur 8. Het plangebied aangeduid op een luchtfoto van 14 maart 1945 

(https://library.wur.nl/WebQuery/geoportal/raf ; flight 009, run 01, photo 3026).  

 



 

 

2.5 Huidige situatie 

Aan de hand van actuele gegevens van recente luchtfoto’s, Google Street View en navraag bij de 

opdrachtgever zijn de onderstaande zaken over de huidige situatie te melden.  

Huidig grondgebruik Bebouwing, bestrating en groenstrook van McDonald’s  

Hoogteligging maaiveld Circa 0,05 m +NAP 

Grondwatertrap of -stand IIb: Gemiddeld hoogste grondwaterstand: 25-40 cm -mv 

Gemiddeld laagste grondwaterstand: 50-80 cm -mv.  

Milieutechnische condities Nog niet bekend  

Aanwezige constructies (funderingen, 

kelders e.d.) 

Op de te ontwikkelen locaties: geen.  

Locatie en diepte van kabels/leidingen Onbekend.  

Tabel 5. Overzicht van de huidige situatie van het plangebied.  

 

Figuur 9. Het plangebied geprojecteerd op een recente luchtfoto (www.nationaalgeoregister.nl).  

 



 

 

2.6 Toekomstige situatie 

Uit navraag bij de opdrachtgever is het volgende gebleken over de toekomstige situatie:  

Aard  Aanleg waterbassin in de noordwesthoek van het plangebied (16,8 m 2 tot 1 m 

-peil; daarlangs talud van ca. 2 m breed. Totale ontgraving: circa 38 m 2) 

 Stalen damwand met leuning langs noordzijde plangebied (20 cm breed)  

 Aanleg van 10 parkeervakken ter plaatse van huidige groenstrook (circa 125 

m2) 

 Overige bodemingrepen vinden binnen de maximale diepte van de vrijstelling 

plaats (verkeerslussen, nieuw asfalt ,  

Omvang en diepte Ontgraving (waterbassin en talud): circa 38 m 2 

Damwand: nauwelijks invasief. 

Aanbrengen oppervlakteverharding: circa 125 m 2 

Invloed op maaiveld en 

grondwater 

Onbekend.  

Toekomstig gebruik Parkeerplaats en waterbassin 

Toekomstige gebruiker McDonald’s  

Tabel 6. De toekomstige situatie. 



 

 

 

Figuur 10. Inrichtingsplan. Enkel het waterbassin in de noordwesthoek en de aan te leggen klinkerverharding langs 

de noordrand (parkeervakken) zijn relevant voor onderhavig plangebied. De grijze zone met de zwarte pijlen betreft 

bestaande verharding die wordt geasfalteerd (geen diepe bodemingrepen).   



 

 

3 Gespecificeerde archeologische 

verwachting 

Op basis van de tijdens het bureauonderzoek verzamelde gegevens is een gespecificeerde 

archeologische verwachting opgesteld. Deze geeft inzicht in de aard en de ouderdom (inclusief omvang 

en uiterlijke kenmerken), (diepte)ligging, en gaafheid van eventueel aanwezige archeologische resten. 

Aard en ouderdom 

Het verspreidingspatroon van archeologische vindplaatsen is voor een groot deel gerelateerd aan de 

fysieke eisen die de mens stelde aan de leef- en woonomgeving. Het meest markant zijn de verschillen 

tussen jager-verzamelaars enerzijds en landbouwers anderzijds.  

Jager-verzamelaars 

In de steentijd (paleolithicum t/m neolithicum) leefden de mensen voornamelijk van de jacht, visvangst 

en het verzamelen van eetbare planten en vruchten. Deze zogenaamde jager -verzamelaars trokken 

door het landschap en verbleven alleen tijdelijk op een plek. Uit een ruimtelijke analyse blijkt dat hun 

kampementen in vrijwel alle gevallen waren gesitueerd op de overgang van nat naar droog. Nabij 

dergelijke gradiëntzones waren namelijk de meeste voedselbronnen voorhanden en was (drink)water 

bereikbaar. 

Het oppervlak uit de Steentijd bevindt zich op meer dan 8 m –mv. Er is onvoldoende informatie 

voorhanden over de aan- of afwezigheid van gradiëntzones. Er geldt dan ook een niet nader 

gespecificeerde archeologische verwachting voor vindplaatsen uit de Steentijd. 

Landbouwers 

Met de introductie van de landbouw (vanaf het neolithicum) werd de mate waarin gronden geschikt 

waren om te beakkeren een steeds belangrijker factor in de locatiekeuze van de mensen. De eerste 

akkergronden werden aangelegd op de van nature vruchtbaarste gronden. Bovendien moesten de 

gronden goed ontwaterd zijn. 

Het plangebied kenmerkt zich door een ligging ter plaatse van de stroomgordel Gorkum-Arkel. Hierdoor 

geldt een hoge archeologische verwachting voor archeologische resten vanaf de eerste landbouwers 

(neolithicum/vroege bronstijd). Op basis van het historisch kaartmateriaal blijkt dat er in de nieuwe tijd 

geen bewoning in het plangebied heeft plaatsgevonden. Zodoende worden in het plangebied 

archeologische resten van bewoning verwacht uit de periode vanaf het neolithicum tot en met de 

middeleeuwen.  

Dergelijke vindplaatsen zijn over het algemeen 500-2.000 m2 in omvang en kenmerken zich door een 

spreiding van vondstmateriaal. 

(Diepte)ligging  

In het plangebied komt een jong afdekkend pakket (komafzettingen) voor dat een ouder loopvlak 

afdekt. Dit afdekkende pakket dateert uit de periode na de vroege bronstijd. Oudere resten worden 

zodoende door het pakket afgedekt en bevinden zich volgens de gemeentelijke verwachtingskaart op 

150 cm -mv. Eventuele resten uit het laat-paleolithicum kunnen zich in de top van Terras X 

manifesteren, op 8 à 9 m -mv, mits niet geërodeeerd door latere rivieractiviteit.  



 

 

Fysieke kwaliteit 

Aangezien in het plangebied afdekkende pakketten aanwezig zijn is mogelijk sprake van een goede 

conservering van de archeologische resten. 

Vanwege het jonge afdekkende pakket is het prehistorische loopvlak in het plangebied geconserveerd. 

Eventuele archeologische resten zijn zodoende goed beschermd (bijvoorbeeld tegen recente diepe 

bodembewerking) en kennen naar verwachting een hoge gaafheid.  

Overzicht 

De archeologische verwachting en de verschillende deelaspecten daarvan, zoals hiervoor beschre ven, 

zijn samengevat in tabel 7. Daarnaast zijn de prospectiekenmerken met betrekking tot de verwachte 

archeologische resten in figuur 11 schematisch verbeeld. 

Archeologische 

periode 

Complextype Omvang Kenmerken Diepte-

ligging 

Gaafheid 

Laat-paleolithicum Tijdelijke 

jachtkampement 

Enkele 

tientallen 

vierkante 

meters 

Spreiding van 

bewerkt vuursteen 

en afval  

Circa 8-

9 -mv 

Hoog, mits niet 

geërodeerd 

Neolithicum - 

middeleeuwen 

Bewoning, 

landbewerking 

Enkele 

tientallen 

tot 

honderden 

vierkante 

meters 

Spreiding van 

vondstmateriaal 

(o.a. aardewerk) 

Circa 2 

à 3 m -

mv 

Hoog  

Tabel 7. Samenvatting van de gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied.  

 

 

Figuur 11. Diagram voor archeologische vondst- en spoorcomplexen. Rode kader: aanduiding van de situatie in het 

plangebied.  



 

 

4 Conclusies en advies 

4.1 Conclusie 

Op grond van de onderzoeksresultaten en onder verwijzing naar de doelstellingen, kunnen de volgende 

uitspraken worden gedaan: 

Voor het plangebied geldt een hoge archeologische verwachting voor de periode vanaf het neolithicum 

tot en met de middeleeuwen. Het archeologisch relevante niveau bevindt zich op een diepte vanaf circa 

2 à 3 m -mv. De voorgenomen bodemingrepen (waterbassin) beslaan circa 38 m 2 en bereiken een 

diepte van circa 1 m onder waterpeil (NAP-hoogte niet exact bekend; maaiveld ligt op 0,05 m +NAP). 

Hoewel het archeologisch relevante niveau hiermee mogelijk wordt bereikt, is de voorgenomen omvang 

van deze ontgraving dusdanig gering dat de kenniswinst van een eventueel archeologisch onderzoek 

minimaal zou zijn. 

De geplande oppervlakteverharding voor parkeerplaatsen (klinkerverharding, 125 m2) vormt binnen 

onderhavig plangebied waarschijnlijk geen bedreiging voor eventuele archeologische resten.  

4.2 Advies 

Op basis van de resultaten van dit onderzoek blijkt dat in het plangebied geen archeologische resten 

bedreigd worden. Daarom wordt in het kader van de voorgenomen bodemingrepen geen vervolgstap uit 

het proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) noodzakelijk geacht. 

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht archeologische resten worden 

aangetroffen, dan is conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet aanmelding van de desbetreffende 

vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS).  

4.3 Tot slot 

Dit rapport geeft (selectie)adviezen. Het is aan de bevoegde overheid , de gemeente Gorinchem, deze 

al dan niet over te nemen in de vorm van een (selectie)besluit.  
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