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1. Inleiding
1.1 Plangebied
Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van de vergunningprocedure voor de bouw van
een hotel, ter plaatse van het plangebied Buiten de Waterpoort 2 - 6 te Gorinchem (Gemeente
Gorinchem). De oppervlakte van het totale plangebied, inclusief de groenstroken, bedroeg circa 1250
vierkante meter. De oppervlakte van het daadwerkelijke onderzoeksgebied bedroeg circa 470
vierkante meter. Dit betrof de bouwput voor het nieuwe hotel, met een omvang van circa 43 bij 11
meter.
De bouwput is aangelegd tot op een diepte van 2.47 meter +NAP (circa 3.6 meter beneden de hoogste
top van het dijklichaam). Vanuit dat niveau zouden funderingssleuven worden uitgegraven tot een
diepte van 1.97 meter +NAP (circa 4.1 meter beneden de hoogste top van het bestaande dijklichaam).
In een later stadium is daar vanaf gezien en is de bodem van de bouwput/ de onderkant van de
fundering aangelegd op een diepte van 2.47 meter +NAP. De fundering is aangelegd op 41 heipalen
die tot op een diepte van circa 16.5 meter –NAP zijn ingeheid. De locaties van de heipalen zijn tot op
een maximale diepte van 6.8 meter beneden het vlakniveau van de bouwput voorgeboord met een
avegaarboor.

Afbeelding 1. De ligging van het plangebied (gemarkeerd net een rode stip) in Nederland.

1.2 Archeologische onderzoek
Op de Archeologische Verwachtings- en beleidsadvieskaart van de Gemeente Gorinchem wordt ter
plaatse van het plangebied een zone weergegeven met een ‘zeer hoge verwachting voor Late
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd’. 1 Op de Archeologische Waardenkaart van de Gemeente Gorinchem
wordt ter plaatse van het grootste deel van plangebied een zone weergegeven met de aanduiding
‘dijken/ kaden/ wegen (1832)’. 2 Ter plaatse van het meest noordelijke deel van het plangebied wordt
op deze kaart een zone weergegeven met de aanduiding ‘historische kern’. Dit betreft de oude
binnenstad van de stad Gorinchem. Voor een dergelijke zone geldt, op basis van het op 28 oktober
2010 door de gemeenteraad vastgestelde archeologiebeleid, een onderzoekverplichting wanneer daar
bodemverstoringen worden voorzien met een oppervlakte van meer dan 30 vierkante meter en met een
diepte van meer dan 0.3 meter beneden het maaiveld.
1
2

Boshoven e.a., 2009b
Boshoven e.a., 2009c
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Toen in 2013 plannen werden ontwikkeld voor de sloop van de bestaande bebouwing en de bouw van
een hotel moest in het kader van de daarvoor noodzakelijke bestemmingsplanwijziging dan ook een
Archeologisch Bureauonderzoek en een Inventariserend Veldonderzoek door middel van
grondboringen, verkennende fase (IVO-Overig) worden uitgevoerd, als eerste stap in de
Archeologische Monumentenzorgcyclus.

Afbeelding 2. De ligging van het plangebied (rode asterisk), geprojecteerd op een uitsnede van de Topografische Kaart.
Bron: Topografische Dienst, Emmen. Schaal 1: 25.000.

Dat onderzoek is in 2013 uitgevoerd door SOB Research. Op basis van het Archeologisch
Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen, verkennende
fase (IVO-Overig), is geconcludeerd dat in het plangebied hoogstwaarschijnlijk nog intacte
archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd aanwezig waren binnen de
verwachte verstoringsdiepte van de sloop- en inrichtingswerkzaamheden (tot een maximale diepte van
circa 4.0 meter beneden de hoogste top van het bestaande dijklichaam). 3
3

Van den Bosch, 2014
4

Er is dan ook geadviseerd om aanvullend archeologisch onderzoek te doen uitvoeren, in de vorm van
een proefsleuvenonderzoek (IVO-P) en een Archeologische Begeleiding (AB). Dit advies is
overgenomen door de Gemeente Gorinchem. Ten behoeve van het proefsleuvenonderzoek (IVO-P) en
de Archeologische Begeleiding (AB) is door de archeologisch adviseur van de gemeente een
Programma van Eisen opgesteld, dat door de Gemeente Gorinchem is goedgekeurd en vastgesteld. 4
Tevens is in het nieuwe ‘Bestemmingsplan Binnenstad e.o.’ (2015) een archeologische
dubbelbestemming opgenomen voor de gehele binnenstad, inclusief deze locatie.

Afbeelding 3. De ligging van het deel van het plangebied waarbinnen inrichtingswerkzaamheden werden voorzien (rood
omkaderd), geprojecteerd op de GBKN. Bron GBKN: Kadaster Geo-Informatie, 2017. Schaal 1: 1.000.

1.3 Opdrachtverlening en fasering
Op basis van het Programma van Eisen (PvE) 5 en de offerte van SOB Research (d.d. 10 oktober
2016) heeft Bouwonderneming Stout B.V. uit Hardinxveld-Giessendam op 25 oktober 2016 aan SOB
Research opdracht verleend om het proefsleuvenonderzoek (IVO-P) en de Archeologische
Begeleiding (AB) uit te voeren. Het veldonderzoek, inclusief een bouwhistorisch onderzoek, is
uitgevoerd in de periode van 21 t/m 25 november 2016 en 13 t/m 17 maart 2017.
4

Floore, 2015
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Tijdens de eerste fase van het veldonderzoek, in november 2016, moest het archeologisch
proefsleuvenonderzoek worden gecombineerd met de Archeologische Begeleiding van de uitvoering
van een milieukundig onderzoek en een bodemsanering. Daarbij is in feite een, zeer omvangrijke
proefsleuf/ put aangelegd, over de volle omvang en tot de volledige diepte van de bouwput voor de
nieuwbouw (zie Afbeelding 4). De aangetroffen bebouwingsresten zijn daarbij intact gelaten.
Na het indienen van het evaluatierapport 6 en de presentatie van de onderzoeksresultaten door SOB
Research tijdens de vergadering van de Gemeenteraad van Gorinchem op 21 juni 2017 heeft de
gemeenteraad aansluitend besloten dat er een haalbaarheidsonderzoek moest worden uitgevoerd m.b.t.
de inpassing van de aangetroffen resten van de stadsmuur en de bijbehorende toren in het
nieuwbouwontwerp. 7 Daartoe moest een aanvullend bouwhistorisch onderzoek worden uitgevoerd,
moest ter plaatse van de locaties van de heipalen worden voorgeboord onder Archeologische
Begeleiding en moest de inpassing van de muurresten in de nieuwbouw onder Archeologische
Begeleiding worden uitgevoerd. 8
In eerste instantie is er in opdracht van de ontwikkelaar in de periode van 2 t/m 7 juli 2017 een
aanvullend bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd door een door hem ingeschakelde bouwhistoricus.
Daarbij zijn door de bouwhistoricus ook meerdere lange, smalle proefputten gegraven langs de muur
en langs de toren. Dit betrof in feite een illegale opgraving door een daarvoor niet gecertificeerde
uitvoerder. 9 Hoewel daarbij veel informatie niet naar behoren is gedocumenteerd, is daarbij wel
aanvullende waardevolle informatie verkregen. De resultaten van dit aanvullend bouwhistorisch
onderzoek zijn opgenomen in een rapport dat in augustus 2017 is gepubliceerd en eind oktober 2017
openbaar is gemaakt. 10 Het voorboren ter plaatse van de locaties van de heipalen, dat is uitgevoerd
door Mos uit Rhoon, vond plaats op 30 en 31 augustus 2017. Daarbij zijn onder Archeologische
Begeleiding van SOB Research 61 boringen uitgevoerd. In oktober 2017 zijn het rapport van het
aanvullend bouwhistorisch onderzoek en een korte rapportage van Mos Milieu B.V. m.b.t. het
voorboren ter plaatse van de funderingspalen, ingediend bij de Gemeente Gorinchem. Deze
documenten zijn door de gemeente beoordeeld en op 1 december 2017 akkoord bevonden.11
De gemeente heeft vervolgens besloten dat de resten van de stadsmuur en de toren behouden moesten
blijven, waarbij de muurresten - onder Archeologische Begeleiding - mochten worden verwijderd tot
een maximale diepte van 2.93 meter +NAP. De muurresten, die boven het vlak van de bouwput
uitstaken, dienden te worden ingepast en zichtbaar te worden gemaakt in de vloer van het hotel. Voor
de Archeologische Begeleiding van deze inpassing is door de archeologisch adviseur van de gemeente
een Programma van Eisen opgesteld. 12

6

Van Wilgen, 2017
https://www.archeologiegorinchem.com/2017/07/04/groen-licht-voor-haalbaarheidsonderzoek
8
De bewering in het rapport van de bouwhistoricus dat het aanvullend bouwhistorisch onderzoek door hem zou
zijn uitgevoerd omdat er "vragen waren gerezen" en er sprake zou zijn van "gerezen scepsis" ten aanzien van de
op basis van het eerder uitgevoerde archeologisch en bouwhistorisch onderzoek getrokken conclusies
(Hundertmark, 2017: 28) is dus volstrekt onjuist. SOB Research heeft veel positieve reacties ontvangen, ook van
de zijde van de gemeente, op het evaluatierapport (Van Wilgen, april 2017) en de presentatie daarvan in de
raadsvergadering van 21 juni 2017.
9
Deze vergunningplichtige archeologische graafwerkzaamheden zijn uitgevoerd zonder medeweten van de voor
de gehele opgraving verantwoordelijke, gecertificeerde instelling (SOB Research), in afwijking van het door de
gemeente vastgestelde PvE, zonder een onderzoeksmelding bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, door
een persoon die daarvoor niet was gecertificeerd en zonder dat de resultaten zijn vastgelegd in een rapport dat
voldoet aan de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 4.0. Het betreft dus een illegale opgraving door een niet
gecertificeerde partij, in strijd met artikel 5.1, eerste lid van de Erfgoedwet.
10
Hundertmark, 2017
11
https://www.gorinchem.nl/bestuur-organisatie/persberichten_43544/item/haalbaarheidsonderzoek-hotelbuiten-de-waterpoort-akkoord_49954, 2017
12
Floore, 2018
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Er is uiteindelijk door de aannemer voor gekozen om de funderingsbalken niet door de archeologische
resten aan te leggen, maar dit technisch anders op te lossen. Hierdoor werd een groter deel van de
archeologische resten in situ behouden, tot het niveau van circa 2.47 meter +NAP (en hoger ter plaatse
van een van de schietgaten). Er zijn dus bij de inpassing van de muurresten alleen enkele steenlagen
verwijderd en er zijn verder geen graafwerkzaamheden meer uitgevoerd. De Archeologische
Begeleiding van de inpassing van de muurresten is door SOB Research uitgevoerd op 14 februari
2019. De verkregen gegevens, de daaraan verbonden conclusies en het daarop gebaseerde advies, zijn
uitgewerkt in het voorliggende eindrapport.

Afbeelding 4. De plankaart met het onderzoeksgebied, de locatie van de geplande nieuwbouw (lichtgrijs gemarkeerd en
rood omkaderd). De donkergrijs gemarkeerde zone betreft alleen de dakconstructie. Bron: Van Es Architecten, 24 januari
2013. Schaal 1: 1.000.

1.4 Doel van het onderzoek
1.4.1 Opgave
Het doel van het proefsleuvenonderzoek (IVO-P) en de Archeologische Begeleiding (AB) was om
vast te stellen of er ter plaatse van het onderzoeksgebied behoudenswaardige archeologische resten
aanwezig waren. Daarbij diende onder meer ook de aard, de ouderdom, de diepteligging en de
bodemkundige context van de aanwezige archeologische resten te worden vastgesteld en moesten
dergelijke resten ook worden gedocumenteerd en beschreven. Wanneer archeologische resten werden
aangetroffen dienden deze te worden gedocumenteerd en ex situ te worden veiliggesteld. Tevens
diende te worden bepaald of er aanvullend archeologisch onderzoek noodzakelijk was. Wanneer er
archeologische resten zouden worden aangetroffen die ten dele buiten de proefsleuf en de zone van de
AB waren gelegen was het mogelijk dat het onderzoek na overleg met de bevoegde overheid en de
opdrachtgever moest worden uitgebreid.
Het doel van de Archeologische Begeleiding van het voorboren van de heipalen was om vast te stellen
of ter plaatse van de geplande locaties van de heipalen nog funderingen van de stadsmuur en de
bijbehorende toren, of andere ondergrondse obstakels (oude funderingen en ander muurwerk) en
ophooglagen aanwezig waren, alsook om de diepteligging van dergelijke sporen vast te stellen. 13
13

Voor dit onderzoek is geen apart Programma van Eisen opgesteld. De uitvoering vond plaats op basis van het
eerder voor het IVO-P en de AB opgestelde PvE en conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie
(KNA, versie 4.0, 2016).
7

1.4.2 Onderzoeksvragen PvE 14
Indien archeologische resten werden aangetroffen, dienden de volgende onderzoeksvragen/
onderzoeksaspecten, in voldoende detail onderbouwd, nader te worden belicht:
Algemeen:
1.

Zijn er archeologische resten aanwezig binnen het onderzoeksgebied, zo ja, wat is de aard,
omvang?
2. Datering en conservering van de aangetroffen archeologische resten? Tot welke diepte reiken de
archeologische resten?
3. Wat is de kwaliteit van het bodemarchief? In welke mate zijn de archeologische resten vergraven
tijdens de meest recente werkzaamheden?
4. Kunnen verschillenden perioden onderscheiden worden?
5. Wat is de bodemopbouw? Beschrijf en interpreteer de natuurlijke gelaagdheid. Beschrijf en
interpreteer de antropogene gelaagdheid.
Stadsmuur en muurtorens:
6. Zijn er sporen of structuren binnen het onderzoeksgebied aanwezig die gerelateerd kunnen
worden aan de middeleeuwse stadsmuur?
7. Wat is de aard en mate van conservering van de stadsmuur en welke metselverbanden,
baksteenformaten en speciesoorten kunnen worden onderscheiden?
8. Welke andere archeologische sporen kunnen onderscheiden worden (te denken valt aan huizen,
kasteelresten, kades, oeverinstallaties etc.). Geef een beschrijving en hoe dateren deze?
Vondstmateriaal:
9. Welke vondstcategorieën zijn aanwezig en wat is de context van het vondstmateriaal?
10. Hoe dateren de aangetroffen vondsten?
Vervolgonderzoek:
11. Is de vindplaats behoudenswaardig?
12. Dienen er archeologische vervolgstappen genomen te worden?

1.5 Onderzoeksteam
Het onderzoek is uitgevoerd door:
F. J. H. Kasbergen
M. W. A. de Koning
A. C. Mientjes
H. H. J. Uleners
L. R. van Wilgen
J. E. van den Bosch

veldonderzoek
veldonderzoek voorboren heipalen, uitwerking boringen
voorbereiding, veldonderzoek eerste fase IVO-P en tussenrapportage
veldonderzoek en digitalisering boorgegevens
voorbereiding, veldonderzoek, analyse vondstmateriaal en rapportage
rapportage, eindredactie en interne autorisatie

Het bouwhistorisch onderzoek van de aangetroffen archeologische resten is uitgevoerd door W. G. van
Reenen van Van Reenen onderzoeksbureau voor bouwhistorie uit Leerdam. Het rapport van het
bouwhistorisch onderzoek is separaat aangeleverd aan de gemeente en de opdrachtgever als bijlage
van het evaluatierapport en opgenomen als separate bijlage bij dit rapport.
Onze dank gaat uit naar de heer H. Ouwerkerk (Werkgroep Vesting Gorinchem) voor het beschikbaar
stellen van gedetailleerde historische informatie met betrekking tot de laatmiddeleeuwse
vestingwerken van Gorinchem ter plaatse van het onderzoeksgebied. Tevens willen wij de heer E.
Kanters (Miniyours) bedanken voor de uitvoering van een 3D-scan van de vestingtoren.

14

De tekst in paragraaf 1.4.2 is integraal overgenomen uit het PvE; Floore, 2015.
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2. Archeologische verwachting en historische achtergrond
2.1 Inleiding
Op basis van het in 2013 door SOB Research uitgevoerde Archeologisch Bureauonderzoek en
Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen, verkennende fase (IVO-Overig), 15 is
geconcludeerd dat binnen het plangebied - en binnen de verwachte verstoringsdiepte van de bouwput
(circa 3.0 - 4.0 meter beneden de top van het dijklichaam) - archeologische resten uit de Late
Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd zouden kunnen worden aangesneden. Ook tijdens en na afloop van
het veldonderzoek is nog aanvullende archiefinformatie vergaard en verkregen. Ook die informatie is
meegenomen in dit overzicht.
Op basis van het vooronderzoek konden ter plaatse van het onderzoeksgebied archeologische resten
worden verwacht van onder meer een dijklichaam uit de Late Middeleeuwen, de stadsmuur en de
bijbehorende toren uit de Late Middeleeuwen, kade- en schoeiingwerken uit de Nieuwe Tijd,
bestratingsniveaus uit de Nieuwe Tijd, de resten van een huis uit de periode van 1650 - 1800 en de
resten van 3 huizen uit het begin van de 19de eeuw. Het was voorafgaand aan de aanvang van het
onderzoek niet bekend in hoeverre de te verwachten vondstcomplexen waren verstoord bij eerdere en
meer recente bodemverstoringen, zoals de bouw en de sloop van de recent afgebroken bebouwing uit
de tweede helft van de 20ste eeuw.

2.2 Bodemopbouw
Het plangebied ligt ter plaatse van de noordelijke oever van de Boven-Merwede. De Merwede was in
ieder geval vanaf de Romeinse Tijd, maar waarschijnlijk al veel eerder, een hoofdloop van de Rijn.
Ter plaatse van het plangebied kon een bodemopbouw worden verwacht met een zeer dik pakket
antropogene ophooglagen uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd, op (oever-) Afzettingen van
Tiel IIIa, op Hollandveen met inschakelingen van de Afzettingen van Gorkum (zie Afbeelding 5 en 6).

Afbeelding 5. De ligging van het plangebied (gemarkeerd met een rode asterisk), geprojecteerd op een uitsnede van de
Geologische kaart van Nederland 1: 50.000, Kaartblad Gorinchem Oost (38 Oost). Profiellijn A - A’ en B - B’, ten westen en
ten oosten van het plangebied, zijn gemarkeerd met blauwe stippellijnen. Bron: Van den Bosch, 2014. Schaal 1: 50.000.

15

Van den Bosch, 2014
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Afbeelding 6. De Profiellijn A - A’ en B - B’ van de Geologische kaart van Nederland 1: 50.000, Kaartblad Gorinchem
Oost (38 Oost). De ligging van de geologische zones die vergelijkbaar zouden kunnen zijn met die ter plaatse van het
plangebied is gemarkeerd met een rode lijn. Bron: Van den Bosch, 2014. Horizontale schaal 1: 50.000, verticale schaal 1:
500.

Het maaiveld lag ter plaatse van het onderzoeksgebied op een hoogte van circa 2.5 meter +NAP (ter
plaatse van de oever van de Duivelsgracht) tot circa 6.0 meter +NAP (ter hoogte van de top van het
dijklichaam), vrij steil aflopend van zuid naar noord in de richting van de Duivelsgracht (zie
Afbeelding 7). Op basis van het door SOB Research in 2013 uitgevoerde booronderzoek is
geconcludeerd dat het pakket ophooglagen een dikte had van ten minste 2.5 meter (ter plaatse van de
oever van de Duivelsgracht) tot 6.0 meter (ter hoogte van de top van het dijklichaam); zie Afbeelding
8 en 9).

Afbeelding 7. De hoogteligging van het maaiveld vanaf de Duivelsgracht tot aan de oever van de Merwede. De locatie van
het onderzoeksgebied is gemarkeerd met een rode lijn. Bron: https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer, 2019.
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Afbeelding 8. De locaties van de boringen van het in 2013 door SOB Research uitgevoerde booronderzoek (gemarkeerd
met blauw stippen en genummerd), geprojecteerd op een uitsnede van de GBKN. Het deel van het plangebied waarbinnen
inrichtingswerkzaamheden werden voorzien is rood omkaderd. Bron: Van den Bosch, 2014. Schaal 1: 2.000.

Afbeelding 9. Grafische weergave van Boring nr. 1 t/m 4 van het in 2013 door SOB Research uitgevoerde booronderzoek.
Bron: Van den Bosch, 2014.
Legenda:
groen
lichtblauw
donkergrijs
grijs
rood
oranje
donkerblauw

klei, matig zandig, heterogeen, opgebracht, (sub-)recent (Kz2)
klei, zwak zandig, ophooglaag (Kz1)
zand, zeer grof, heterogeen, ophooglaag (ZZG)
klei, matig zandig, heterogeen, met kiezels, puinbrokjes (baksteen), kalkmortel, sintels en/ of glas,
ophooglaag (Kz2)
zand, matig grof, roodbruin, met af en toe kleibrokjes, kiezels en puinspikkels, ophooglaag (ZMG)
klei, zwak zandig, sterk - matig gerijpt, bruin, met roestvlekken, ophooglaag (Kz1)
klei, matig zandig, matig - ongerijpt, blauwgrijs, met af en toe baksteenbrokjes en kalkmortel,
ophooglaag (Kz2)

11

Boring nr. 1
Boring nr. 2
Boring nr. 3
Boring nr. 4

3.13
5.99
5.90
4.68

Tabel 1. De NAP-hoogtes van het maaiveld ter plaatse van de boringen (meter +NAP).

2.3 Historische en archeologische informatie
De stad Gorinchem is vermoedelijk al in de 11de eeuw - of mogelijk eerder - ontstaan op de westoever
van de Linge, waar deze rivier op de Boven-Merwede (de Rijn/ de Waal) uitmondde. Gorinchem
wordt voor het eerst vermeld in een document uit 1224 A.D. waarin Floris IV aan de inwoners van
Gorinchem tolvrijdom in het gehele Graafschap Holland verleende. In het midden van de 13de eeuw
(circa 1247 - 1267 A. D.) kwam de stad en het omliggende gebied in het bezit van de Heren van Arkel
en nam het economische en politieke belang van de stad toe. In 1382 werden door Otto van Arkel
stadsrechten verleend aan Gorinchem. De stad Gorinchem werd vermoedelijk direct daarna, in de late
14de eeuw/ begin 15de eeuw, versterkt door middel van vestingwerken (een stadsmuur met poorten, aan
de west- en noordzijde omgeven door een buitengracht en aan de zuid- en oostzijde door de Merwede
en de Linge). Vermoedelijk is in een eerder stadium, in de 13de/ vroege 14de eeuw al sprake geweest
van een stadswal met poorten rondom de stad. In 1386 brandde het grootste deel van de stad af bij een
grote stadsbrand. In 1402 werd Gorinchem belegerd en verdedigd door grote troepenmachten. Dit
(eerste) Beleg van Gorinchem eindigde onbeslist, maar de Van Arkels dolven later wel het onderspit.
In 1412 kwam er na bijna elf jaar strijd een einde aan de Arkelse oorlogen. De Hollandse graaf Willem
VI werd in 1417 in Gorinchem als landsheer ingehuldigd. Hij had de burcht van de familie Van Arkel
in het Wijdschild, ten zuidoosten van Gorinchem (circa 800 meter ten oosten van het plangebied), in
1412 al laten afbreken en was toen begonnen met de bouw van een kasteel aan de Merwede, ter
plaatse van het meest zuidwestelijke deel van de stad. Het kasteel moest zowel bestand zijn tegen
belegeringen vanaf de rivierzijde, als tegen mogelijke aanvallen vanuit de stad zelf. In het relaas van
Kemp uit 1656 is een passage opgenomen over het kasteel, ten tijde van de Hoekse en Kabeljauwse
twisten, die al voor de Arkelse oorlogen waren begonnen (en tot het eind van de 15de eeuw
doorgingen). 16 Jan van Beieren sloot, een verbond met Willem van Arkel, Jan van Egmond en Jan van
IJsselstein. Die laatste trok in 1417, geholpen door burgers, met luid getrompetter door de Arkelse
poort de stad in. Vervolgens werd het kasteel belegerd, dat werd verdedigd door troepen van Jacoba
van Beieren (de dochter van de zojuist overleden Willem VI). De belegering door de Van Arkels en
bondgenoten werd afgeslagen. Aan beide zijden waren grote verliezen. Er wordt gesproken over een
bres in de kasteelmuur en het graven van een gracht door de Van Arkels. Waarschijnlijk was het slot
enkele maanden na het (tweede) Beleg van Gorinchem nog niet bewoonbaar. In een oorkonde van
maart 1418 droeg Jacoba van Beieren het kasteleinschap van haar huis en slot in Gorinchem ‘De
Goede Poort’ genoemd, op aan Dirk van Heukelum, die het met 40 gewapende mannen moest
bewaken. De poort stond aan de noordzijde van de Kortendijk (aan de noordzijde van de stad
Gorinchem). Volgens Kemp werd deze poort voor het eerst vermeld in 1326. De vermelding van deze
stadspoort in 1326 vormt een sterke aanwijzing, dat de stad toen al was voorzien van
verdedigingswallen. Uit het relaas wordt echter vooral duidelijk dat in 1417 het kasteel al aanwezig
was en verdedigbaar was.
In de Keizerstraat 6 zijn in 1997 resten van (het oostelijke deel van) de stadsmuur archeologisch
onderzocht. 17 In 2005 zijn ook ter plaatse van de Keizerstraat 2a delen van dit deel van de stadsmuur
aangetroffen. 18 Gorinchem kreeg pas stadsrechten, toen het was uitgegroeid tot een streekcentrum en
onder de Heren van Arkel een bloeiperiode doormaakte als levendige, autonome handelsplaats.
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Smole en Dijkstra, 2005
17
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Deze stadsrechten werden verleend in 1382 A.D. De hoogstwaarschijnlijk al aanwezige stadswallen
zullen daarna zijn vervangen door een veel sterkere stenen ommuring. De stadsmuur bestond ter
plaatse van de Keizerstraat uit een 0.8 meter dikke bakstenen muur, met daarachter gelegen zware
poeren, van massief bakstenen metselwerk met een breedte van 1.8 meter en een bewaard gebleven
hoogte van meer dan 2 meter (die de basis vormden voor een weergang op spaarbogen). Het niveau
van het toenmalige maaiveld ter plaatse van deze locatie is geschat op 0.32 - 0.65 meter –NAP. Hierbij
dient echter rekening te worden gehouden met de verzakking van de muur. Bij eerder onderzoek van
dezelfde stadsmuur ter plaatse van de Keizerstraat 6 werd een fragment van een los stuk muurwerk
met de aanzet van twee spaarbogen aangetroffen. Het fragment was 1.65 meter hoog en 1.30 meter
breed. Voor zover kon worden vastgesteld was het fragment 0.8 meter dik, maar een grotere dikte kon
niet worden uitgesloten. Het fragment van de spaarboog bleek te rusten op een laag schone grijsbruine
klei, met daaronder zandige klei met baksteenpuin, die aansloot op een bakstenen bekleding
opgebouwd uit een laag bakstenen met hetzelfde formaat als het fragment van de spaarboog. De
bekleding liep schuin naar beneden met een lengte van 1.80 meter, tot op een diepte van 3.45 meter –
NAP, waar een horizontaal niveau met baksteen werd waargenomen. De totale breedte van de
gemetselde structuren bedroeg minimaal 2.6 meter. De stadsmuur, waarvan werd aangenomen dat
deze kort na 1382 was gebouwd, was opgebouwd uit kloostermoppen met een formaat van 25 x 12 x 6
cm (+/- 0.5 cm.). 19 Ook in de Hazewindhondstraat zijn resten van (het westelijke deel van) de
stadsmuur onderzocht. Tijdens een proefsleuvenonderzoek werd een deel van de stadsmuur vrijgelegd,
dat mogelijk ‘pas’ uit het eind van de 15de eeuw of het begin van de 16de eeuw dateerde. Er werd
geconcludeerd dat de onderkant van de stadsmuur niet was bereikt en dat er mogelijk nog een restant
van de stadsmuur uit de late 14de eeuw aanwezig was. Vermoedelijk betroffen de aangetroffen
muurresten de vervanging van de oude stadsmuur uit de 14de eeuw.
De antropogene ophoogpakketten ter plaatse van het plangebied zijn gerelateerd aan de aanwezigheid
van de oude rivierdijk, die hier mogelijk al in de 11de eeuw is aangelegd als onderdeel van de bedijking
van de Alblasserwaard. Vermoedelijk is pas na de verlening van de stadsrechten in 1382, aan het einde
van de 14de eeuw of het begin van de 15de eeuw, begonnen met de bouw van de stadsmuur rondom
Gorinchem en de daarbij behorende poorten en torens. Hoewel er enige historische aanwijzingen zijn
dat er al in de eerste helft van de 14de eeuw sprake zou zijn geweest van de aanwezigheid van een
stadswal,, is dit niet zeker. Het kasteel van Gorinchem, dat tussen 1412 - 1417 A. D. door Graaf
Willem VI is gebouwd ter plaatse van het meest zuidwestelijke deel van de stad, werd in opdracht van
Karel de Stoute in de periode van 1461 - 1465/ 1479 A.D. uitgebreid met de Blauwe Toren, die verder
is uitgebouwd en verfraaid in de periode van 1522 - 1525 in opdracht van de Bourgondische
landvoogdes Margaretha van Oostenrijk.
Op basis van projecties van de kaarten uit de 16de eeuw konden ter plaatse van het plangebied resten
van de stadsmuur en een daarbij behorende toren worden verwacht (zie Afbeelding 11). Vanaf 1412 1417 lag aan de binnenzijde van dit deel van de stadsmuur de watergang en het voorburchtterrein van
het in die periode gebouwde kasteel, dat na de verbouwing van 1462 - 1479 ‘de Blauwe Toren’ zou
gaan heten. De oostelijke begrenzing van de Blauwe Toren heeft waarschijnlijk circa 50 meter ten
noordwesten van de westelijke begrenzing van het huidige plangebied gelegen. 20
Op een anonieme tekening (1525 - 1575 A.D.) van het zuidelijke deel van de stad Gorinchem worden
de stadsmuur met de muurtorens, het Kasteel De Blauwe Toren, de Grote Kerk, meerdere bruggen en
enkele van de hoofdstraten weergegeven. Het merendeel van de stadsbebouwing wordt op deze kaart
echter niet weergegeven (zie Afbeelding 10 en 11).
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Floore, 1998
Dit kan onder meer worden afgeleid uit de projecties van de huidige situatie op de kaarten uit de 16de eeuw en
het begin van de 17de eeuw, de in 1999 uitgevoerde archeologisch onderzoeken ter plaatse van Bastion V van de
vestingwerken uit het begin van de 17de eeuw (zie Dautzenberg, 1999), maar ook uit de op meerdere oude
luchtfoto ’s in de Duivelsgracht zichtbare bebouwingscontouren van de Blauwe Toren. Deze uit de periode van
1933 t/m 1986 stammende luchtfoto ’s met zichtbare bebouwingsresten werden in 2017 ontdekt door de heer A.
Saakes uit Gorinchem (https://www.archeologiegorinchem.com/luchtfoto-1944-toont-blauwe-toren, 2017).
20
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Afbeelding 10. Anonieme tekening (1525 - 1575 A.D.) van het zuidelijke deel van de stad Gorinchem. Op deze tekening
worden de stadsmuur met de muurtorens, het Kasteel De Blauwe Toren, de Grote Kerk, meerdere bruggen en enkele van de
hoofdstraten weergegeven. Het merendeel van de stadsbebouwing wordt niet weergegeven. Bron: Stadsarchief Gorinchem,
2018.

Afbeelding 11. Detail van de anonieme tekening (1525 - 1575 A.D.) van het zuidelijke deel van de stad Gorinchem, met
een meer gedetailleerd beeld van het zuidelijke deel van de stadsmuur met torens, het kasteelterrein en de Blauwe Toren. Het
bij het onderzoek aangesneden deel van de stadsmuur en de toren zijn gemarkeerd met een gele lijn. Ten oosten van de toren
wordt een waterdoorlaat (Zijl) weergegeven|). Bron: Stadsarchief Gorinchem, 2018.

14

De tekening moet van na de verbouwing in 1522 - 1525 A.D. dateren. De heul die toen onder een
tussen de toren en de stadsmuur gelegen klein gebouw doorliep is aangeduid als ‘Zijl’. Deze verbond
de Merwede met de aan de binnenkant van de stadmuur gelegen watergang die daar de scheiding
vormde tussen het open binnenterrein voor de burcht en het ten oosten daarvan gelegen open
voorburchtterrein. De grote toren geheel links op de afbeelding betreft de Blauwe Toren, die bestond
uit een enorm zwaar uitgevoerde onderbouw in blauw hardsteen en een opbouw van drie verdiepingen
met trapgevels. Daarachter (en dus niet er bovenop) lag een tweede grote toren, met een hoog puntdak.
De Blauwe Toren wordt weergegeven als een in de stadsmuur geïncorporeerd element. Op de Kaart
van Jacob van Deventer uit circa 1560 A.D. wordt een aantal elementen, dat op deze anonieme
tekening wel wordt weergegeven, niet weergegeven (zie Afbeelding 12). Zo wordt op de anonieme
tekening ter plaatse van de heul een klein gebouw weergeven, dat waarschijnlijk de bebouwing betreft
die bij het onderzoek aan de binnenkant van de stadsmuur is aangetroffen (hoewel die bebouwing
feitelijk op iets grotere afstand van de toren is aangetroffen). Ook achter de toren lijkt een gebouw met
trapgevels te worden weergegeven. Op basis daarvan zou kunnen worden geconcludeerd dat de
anonieme tekening uit de periode van voor 1560 A.D. dateert, maar dat is niet zeker. Een ander
opvallend verschil tussen de kaarten is dat op de anonieme tekening de stadsmuur doorloopt tot aan de
Blauwe Toren en dat deze op de kaart van Jacob van Deventer lijkt te worden onderbroken door een
rondom de Blauwe Toren weergegeven gracht. De oorspronkelijke blauwe toren werd in opdracht van
Karel de Stoute aangelegd in de periode van 1461 - 1465/ 1479 A.D. en verder uitgebreid in opdracht
van Margaretha van Oostenrijk in de periode van 1522 - 1525 A.D. Tijdens de Archeologische
Begeleiding zijn resten van de ronde toren en een deel van de stadsmuur ter plaatse van het
voorburchtterrein blootgelegd.
Op de oorspronkelijke van ‘Gorinchnen en Workum’ (netkaart) van Jacob van Deventer, uit het
midden van de 16de eeuw wordt de bij het onderzoek aangetroffen muurtoren weergegeven op enige
afstand ten westen van de aan de binnenzijde van de stadsmuur gelegen watergang (die de scheiding
vormde tussen het burchterrein en het voorburchtterrein) en wordt er naast de toren geen heul
weergegeven (zie Afbeelding 12). De kaart is op dat punt in in ieder geval niet geheel nauwkeurig.
Kennelijk zijn er op de kopie uit de 19de eeuw dus elementen toegevoegd die zijn ontleend aan andere
kaarten. Wel is op de oorspronkelijke kaart de opvallende bovenbouw van de Blauwe Toren
weergegeven (in tegenstelling tot de 19de-eeuwse kopie van de kaart van Jacob van Deventer). Er kan
ook worden geconcludeerd dat de ter plaatse van het plangebied aangetroffen stadsmuur en muurtoren
hetzelfde worden weergegeven als - en volledig overeen komen met de weergave van - de stadsmuur
met muurtorens, zoals deze rondom de gehele stad worden weergegeven. Ook kan worden
geconcludeerd dat het ten zuiden van de stadsmuur gelegen wallichaam ook ten westen van de stad
doorliep als bedijking langs de Merwede.
Op de kopie van de kaart van Jacob van Deventer uit circa 1558 wordt ten dele dezelfde situatie
weergegeven als op het origineel (zie Afbeelding 13). Ook op deze kaart wordt de bij het onderzoek
aangetroffen muurtoren weergegeven op enige afstand ten westen van de aan de binnenzijde van de
stadsmuur gelegen watergang (die de scheiding vormde tussen het burchterrein en het
voorburchtterrein). Wel wordt aan de oever van de Merwede iets weergegeven dat kan worden
beschouwd als een aanduiding van de heul. De bovenbouw van de Blauwe Toren wordt op dee kaart
niet weergegeven. Ook op deze kaart worden de ter plaatse van het plangebied aangetroffen stadsmuur
en muurtoren hetzelfde weergegeven als de stadsmuur met muurtorens, zoals deze rondom de gehele
stad worden weergegeven.
Op basis van een kaart uit 1592 A.D kan worden geconcludeerd dat toen de nieuwe vestingwerken al
grotendeels waren aangelegd. Wel wordt op deze kaart de voet van de Blauwe Toren nog weergegeven
(rondom het nieuwe bastion) en wordt ook het ten oosten daarvan gelegen deel van de middeleeuwse
stadsmuur met muurtoren nog weergegeven (zie Afbeelding 14). De kaart is bepaald niet op schaal en
gemaakt is sterk vervormd. Zo wordt de aangetroffen stadsmuur veel te noordelijk weergegeven ten
opzichte va de locatie van de Blauwe Toren en wordt de Duivelsgracht veel te klein weergegeven.
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Afbeelding 12. Uitsnede van de stadsplattegronden van ‘Gorinchnen en Workum’ (netkaart) van Jacob van Deventer, uit
het midden van de 16de eeuw. De zuidwestelijke zijde van de stad Gorinchem werd in beslag genomen door een groot
kasteelcomplex. De bij het onderzoek aangetroffen muurtoren wordt weergegeven direct ten westen van de aan de
binnenzijde van de stadsmuur gelegen watergang (die de scheiding vormde tussen het burchterrein en het voorburchtterrein).
De zone waar bij het onderzoek de stadsmuur en de muurtoren zijn aangetroffen is gemarkeerd met een bauwe lijn Bron:
Biblioteca National de Espana, 2017.
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Afbeelding 13. De globale ligging van de muurtoren en het deel van de stadsmuur die bij het onderzoek zijn aangetroffen
(gemarkeerd met een blauwe lijn), geprojecteerd op een uitsnede van een kopie uit de 19de eeuw van de kaart van Jacob van
Deventer uit 1558 A.D. Ten oosten van de toren wordt een waterdoorlaat weergegeven naar de ten noorden daarvan gelegen
watergang aan de binnenzijde van de stadsmuur.
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Afbeelding 14. Uitsnede van een kaart uit 1592. Op de voorgrond is het restant van de onderbouw van de Blauwe Toren
weergegeven en rechts daarvan het restant van de stadsmuur met de muurtoren. De muurtoren en het deel van de stadsmuur
rechts ervan zijn aangetroffen tijdens het in november 2016 en maart 2017 uitgevoerde proefsleuvenonderzoek en de
Archeologische Begeleiding (gemarkeerd met een blauwe lijn). Bron: Nationaal archief, Kaartcollectie Hingman, inv. nr.
889/ Hermans en Van Orsel, 2017.

Afbeelding 15. De globale ligging van het plangebied (op de voorgrond, zwart omkaderd), geprojecteerd op een uitsnede
van de kaart van de kaart van N. Wijtmans uit circa 1600 A.D. (Bron: Regionaal Archief Gorinchem THA 1-435). De
feitelijke zone van het plangebied betrof het gebied direct ten zuiden van de Duivelsgracht, tussen de heul en de poort. Op
deze kaart wordt ook - meer ter rechterzijde - de Waterpoort of Waalse Poort weergegeven, die het buiten de muren gelegen
gebied van de huidige weg Buiten de Waterpoort verbond met de Tolsteeg. Deze poort lag circa 100 meter ten noordoosten
van de oostelijke begrenzing van het plangebied.

Na de sloop van de middeleeuwse stadsmuur en de aanleg van de nieuwe vestingwerken, in de periode
1578 - 1609 A.D., was ter plaatse van het plangebied een direct ten noorden van de Merwede gelegen,
verbrede kade aanwezig waar ook boten konden afmeren (zie Afbeelding 15 t/m 17). Ten zuidwesten
van het plangebied was toen in deze kade een heul/ overkluizing aanwezig, die het ten noorden van het
plangebied gelegen binnenwater (de huidige Duivelsgracht) verbond met de Merwede.
18

Afbeelding 16. De globale ligging van het plangebied (gemarkeerd met een gele lijn), geprojecteerd op een uitsnede van de
kaart van Blaeu uit 1649 A.D. Bron: Van den Bosch, 2014.

Afbeelding 17. Detail van de kaart van Blaeu uit 1649. Middenin de kade is een heul (bakstenen waterdoorlaat) zichtbaar,
die uit de 17de eeuw dateert. Op basis van projecties kan worden geconcludeerd dat deze waterdoorlaat ten westen van het
plangebied en ten zuidwesten van de laatmiddeleeuwse heul heeft gelegen.
Bron: https://www.kb.nl/themas/atlassen/stedenatlas-de-wit.
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Deze heul lag dus niet op dezelfde locatie als de ter plaatse van het plangebied aangetroffen heul uit de
Late Middeleeuwen. Op een tekening uit 1799 wordt ongeveer ter plaatse van het centrale deel van het
plangebied een huis weergegeven (zie Afbeelding 18). Die bebouwing is waarschijnlijk in het begin
van de 19de eeuw gesloopt. In ieder geval vanaf 1811 - 1832 waren ter plaatse van het plangebied 2
panden aanwezig. Deze bebouwing wordt weergegeven op de Kadastrale Kaart uit 1811 - 1832 (zie
Afbeelding 19). In de loop van de 20ste eeuw is de oude bebouwing afgebroken en rond 1960 zijn ter
plaatse van het plangebied en direct ten oosten daarvan twee nieuwe horecagelegenheden gebouwd.
Deze panden zijn in 2014 en in 2016 afgebroken.

Afbeelding 18. “Gezicht van de bezetting van het ijs, tegen den dijk en omkruijing van het steenen wachthuis, buiten de
Waterpoort te Gorinchem, den 20.n Februarij 1799.” Ontwerp voor een prent (1807) van Cornelis de Jonker. Hoewel de
verhoudingen niet geheel lijken te kloppen, heeft het tussen de molen en de Waterpoort weergegeven huis op de voorgrond
waarschijnlijk ter plaatse van het plangebied gestaan (vergelijk ook met Afbeelding 13 en 14). Bron:
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP-T-1907-1, 2018.

Afbeelding 19. De globale ligging van het plangebied (blauw omkaderd), geprojecteerd op een uitsnede van de Kadastrale
Kaart (Verzamelplan) uit 1811 - 1832. Bron: Van den Bosch, 2014.
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Afbeelding 20. Detail van de RAF-luchtfoto van 24 december 1944, met de contouren van de resten van de Blauwe Toren
in de Duivelsgracht (de lichter gekleurde ronde zone in de gracht en ter plaatse van het bastion, rood omkaderd). Ter plaatse
van het plangebied zijn twee huizen zichtbaar en ook direct ten westen van het plangebied is nog een huis zichtbaar. Dit
lijken dezelfde locaties te betreffen als de bebouwingslocaties die op de Kadastrale Kaart uit 1811 - 1832 worden weergeven
(zie Afbeelding 16). Deze ontdekking is gedaan in 2017 door de heer A. Saakes. Oorspronkelijke bron: Collectie
Wageningen University WOII, © Dotka Data. Bron: https://www.archeologiegorinchem.com, 2017.

2.4 Archeologische informatie
Ter plaatse van het plangebied was nog geen geregistreerd archeologisch onderzoek uitgevoerd. In
Archis waren ook geen archeologische vindplaatsen waarnemingen of vondstmeldingen geregistreerd
die binnen de begrenzing van het plangebied waren aangetroffen. Wel werden in Archis2 enkele
waarnemingen weergegeven in de directe omgeving van het plangebied. Dit betreft drie
waarnemingen ten noordwesten van het plangebied, ter plaatse van het oostelijke deel van Bastion V
van de vestingwerken uit het begin van de 17de eeuw (Waarneming nr. 7.980, 48.466 en 423.559, zie
Afbeelding 21). De eerste waarneming stamt uit 1984, de andere twee uit 1999. Het betreft de melding
van resten van het Kasteel De Blauwe Toren.
In 1999 werden daar boringen en een proefsleuf uitgevoerd (zie Dautzenberg, 1999). Daarbij zijn ter
plaatse van de oostelijke wal van het bastion zeer dikke funderingen van dit in 1461 - 1479 gebouwde
en tussen 1578 en 1600 weer afgebroken kasteel aangetroffen. Deze muurresten, waaronder een muur
met een dikte van 1.8 meter, werden aangetroffen op variabele dieptes van circa 6.0 +NAP tot 0.9
meter NAP. Er werd bij dit onderzoek archeologisch vondstmateriaal aangetroffen dat is gedateerd in
de 12de, 14de en 17de eeuw (en later). De conclusie was dat de bij dit kasteel behorende ronde,
zuidelijke toren meer zuidelijk moest zijn gelegen, mogelijk ter plaatse van de Duivelsgracht (het
water ten noorden van het plangebied). Ter plaatse van Waarneming nr. 29.813 en 48.469 zijn resten
aangetroffen van muren uit de Late Middeleeuwen en archeologische vondsten uit de periode van
1200 - 1700 A.D.
21

Afbeelding 21. Een overzichtskaart (Archis2) van de locaties waar in de omgeving van het plangebied al archeologisch
archeologische waarnemingen zijn gedaan en/of sporen en vondsten zijn aangetroffen. Bron: Van den Bosch, 2014. Schaal 1:
5.000.
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3. Uitvoering: methoden en technieken
3.1 Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven en Archeologische
Begeleiding
Het proefsleuvenonderzoek (IVO-P) en de Archeologische Begeleiding (AB) dienden te worden
uitgevoerd in overeenstemming met het protocol IVO 4003 van de KNA 4.0 en met het PvE. 21 De
documentatie en de rapportage van het onderzoek dienden tevens te worden uitgevoerd in
overeenstemming met het Protocol 4004 Opgraven van de KNA 4.0. Daarnaast dienden ook de in de
KNA Leidraad Veldhandleiding Archeologie en de in de KNA Leidraad Eerste hulp bij Kwetsbaar
Vondstmateriaal vastgelegde uitgangspunten en richtlijnen te worden gevolgd. Door de voor het
onderzoek verantwoordelijke archeoloog is grondig kennis genomen van het PvE en van het rapport
van het Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van
grondboringen, verkennende fase (IVO-Overig). 22
Het archeologisch veldonderzoek van het IVO-P en het eerste deel van de AB is uitgevoerd tussen 21
en 25 november 2016 en 13 en 17 maart 2017. Op 24 november 2016 en 17 maart 2017 is door Van
Reenen Onderzoeksbureau voor Bouwhistorie bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd (zie aparte
bijlage). Tijdens het veldonderzoek is het uitgraven van de bouwput tot het niveau van 2.47 meter
+NAP onder Archeologische Begeleiding uitgevoerd. Op 25 november 2016 was nog niet de gehele
bouwput uitgegraven als gevolg van saneringscondities (nieuwe vervuilde grond aangetroffen in het
zuidelijke deel van het onderzoeksgebied) en daarnaast als gevolg va vertragingen bij de afvoer van de
afgegraven grond. Niet alle uitgegraven grond kon worden gedeponeerd in het lokaal aanwezige
gronddepot. Als gevolg daarvan kon het archeologische veldonderzoek toen niet volledig worden
afgerond. Tijdens de tweede onderzoeksfase, van 13 t/m 17 maart 2017, zijn de vervuilde spots
gesaneerd en is de bouwput volledig uitgegraven tot op de vereiste diepte van 2.47 meter +NAP.
Bij de uitvoering van het veldonderzoek zijn de volgende methoden en technieken toegepast:
-

-

-

De graafwerkzaamheden zijn laagsgewijs uitgevoerd, met behulp van een graafmachine met een
gladde bak.
Bij de aanleg van vlakken en het afwerken van sporen is gebruik gemaakt van een metaaldetector
voor het opsporen van metaalvondsten.
Er zijn meerdere overzichten, actie- en sfeerfoto’s van het onderzoek gemaakt, waarop het
opgravingproces, de toegepaste methoden en de omgeving zichtbaar zijn.
Van de archeologisch leesbare vlakken zijn systematisch representatieve overzichtsfoto’s gemaakt.
Tevens zijn overzichtsfoto’s en detailfoto’s genomen van aangetroffen archeologische sporen en
het uitgeprepareerde profiel (Profiel nr. 1).
Van de archeologisch leesbare vlakken zijn raaien met hoogtematen genomen, waarbij de
hoogteligging (ten opzichte van het NAP) om de circa twee meter werd ingemeten. Tevens is een
raai met hoogtematen van het maaiveld genomen, dit eveneens om de twee meter. Alle individuele
hoogtemetingen zijn uitgevoerd met behulp van een GPS. 23
Alle aangetroffen archeologische sporen zijn volledig gedocumenteerd (fotografisch en in de
daartoe bestemde formulieren). Het tekenwerk ten behoeve van de aangelegde vlakken en de
aangetroffen sporen is digitaal uitgevoerd met behulp van een GPS. Details van de stadsmuur
(Spoor nr. 3) en het daar aanwezige schietgat (Spoor nr. 6) zijn analoog getekend (schaal 1: 10,
Tekening nr. 1). Van de sporen zijn de NAP-hoogtes in het vlak ingemeten met behulp van een
GPS.
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Van den Bosch, 2014
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Het gebruikte GPS betreft een Sokkia Rover GRX1; dit GPS heeft een maximale onnauwkeurigheid van +/- 3
centimeter.
22
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-

-

-

Het aangetroffen vondstmateriaal is per spoor, en per onderscheidbare vulling verzameld, of indien
het vlakvondsten betrof als puntlocaties ingemeten binnen vakken met een adequate, uniforme
omvang (in principe vakken van 4 bij 2 meter) met behulp van een GPS.
Er zijn baksteenmonsters en mortelmonsters genomen van de laatmiddeleeuwse vestingwerken en
een grondmonster voor macroresten analyse uit de vulling van een stortkoker (Spoor nr. 18).
Aan de westzijde van de bouwput is één profiel (Profiel nr. 1) gedocumenteerd, die informatie
verschaft over de opbouw van het bestaande dijklichaam (antropogene ophooglagen). Het profiel is
gefotografeerd en de individuele lagen zijn beschreven. De beschrijving is uitgevoerd volgens de
richtlijnen van de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingmethode (ASB/ NEN 5104). De
locatie en NAP-hoogtes van het profiel zijn gedocumenteerd met behulp van een GPS. In de
tweede onderzoeksfase is dit profiel door middel van een boring tot op een diepte van 3.85 meter
beneden het aangelegde vlak aangevuld.
De datering van archeologische sporen diende te worden gebaseerd op de datering van de
aangetroffen artefacten (met name aardewerkfragmenten en/ of bouwmateriaal). Wanneer dit niet
mogelijk was, moesten monsters worden genomen met het oog op het vaststellen van een absolute
datering. Bij het onderzoek is geen materiaal aangetroffen dat geschikt is voor het toepassen van
absolute dateringen, bijvoorbeeld C14 datering.

3.2 Archeologische Begeleiding voorboren funderingspalen
Voorafgaand aan het uitvoeren van de boringen waren de boorpunten uitgezet en gemarkeerd met
piketpalen met boornummers. Aanvankelijk zouden 41 boringen worden uitgevoerd. In totaal zijn
echter, inclusief de gestuite boringen, 68 boringen uitgevoerd met een diameter van 15 centimeter. De
boringen zijn uitgevoerd met een zogeheten volle avegaarboor, een ronddraaiende spiraal, die wordt
aangestuurd door een boormotor. De draaiende beweging zorgt ervoor dat de boor zichzelf de grond in
schroeft. Vervolgens wordt de met grond gevulde boor omhooggetrokken. Er is telkens 1.7 meter
grond opgeboord, waarna weer is verdiept. Het boorresidu, de opgeboorde grond, bevond zich tussen
de schroefdraad. Met een boormes is de grond tussen de schroefdraad met een boormes opengesneden.
De te onderscheiden antropogene en natuurlijke bodemlagen zijn beschreven in overeenstemming met
de Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB/ NEN 5104). Daarbij zijn de aangetroffen
archeologische indicatoren, in dit geval voornamelijk laatmiddeleeuws baksteenpuin en mortel wel
allemaal beschreven, maar is dat steekproefsgewijs verzameld en geanalyseerd. De diepte van de
bodemlagen ten opzichte van de bodem van de bouwput is bepaald aan de hand van de schaalverdeling
op de avegaar. Ook zijn zeven bodemmonsters genomen. Met behulp van een GPS zijn de x- en ycoördinaten en de NAP-hoogtes van het maaiveld en van de individuele boorpunten bepaald. 24
Tijdens de uitvoering zijn 24 boringen gestuit op muurwerk, funderingen of puin. Deze boringen zijn
in de directe omgeving van het originele boorpunt diverse keren opnieuw gezet, tot de betreffende
boring tot de gewenste einddiepte kon worden doorgezet. De hernieuwde pogingen zijn van een subnummer voorzien (bijvoorbeeld Boring 11.1, Boring 11.2, enzovoorts). Alle boorpogingen zijn in deze
rapportage beschreven en afgebeeld (zie Bijlage 9). De aanvullende en vaak ook weer gestuite
boringen zijn ingemeten met een GPS of, wanneer dat niet mogelijk was, met een meetlint in het veld
of na afloop op basis van de boorpuntenkaart. De boringen, voor zover deze niet zijn gestuit, zijn
uitgevoerd tot een diepte van 6.7 - 6.8 meter beneden de bodem van de bouwput. De eerste 30 cm van
de boringen is niet beschreven, omdat dit boorresidu merendeels van de schroef was gevallen. Ook de
laatste 30 cm van de boringen is niet beschreven, omdat dit veelal ‘onleesbaar’ was.
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De coördinaten komen niet exact overeen met de oorspronkelijke funderingspalen voor de nieuwbouw. De
afwijking kan deels worden verklaard doordat de GPS-metingen niet altijd, exact boven het boorgat zijn
uitgevoerd. Bovendien is een deel van de boringen niet exact op de locaties van de piketpalen uitgevoerd, omdat
door de aanwezigheid van de resten van de stadsmuur en de toren het rupsvoertuig met de boormachine de
boring niet exact op de plaats van de piketpaal kon zetten. Daar komt nog bij dat veel boringen (24 stuks) zijn
gestuit en telkens 1.0 - 1.5 meter zijn verplaatst, totdat wel tot de gewenste einddiepte kon worden geboord.
24

4. Onderzoeksresultaten
4.1 Bodemopbouw
Op basis van het in 2013 door SOB Research uitgevoerde Archeologisch Bureauonderzoek en
Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen, verkennende fase (IVO-Overig), 25
was de volgende informatie beschikbaar met betrekking tot de geologische, geomorfologische en
bodemkundige kenmerken ter plaatse van het onderzoeksgebied. Op basis van het bureauonderzoek
kan worden geconcludeerd dat de oude binnenstad van Gorinchem is gelegen op de noordelijke oever
van de Merwede (al sinds ten minste de Romeinse Tijd de hoofdloop van de Rijn), direct ten westen
van de locatie waar de Linge op de Merwede uitmondt. Ter plaatse van het plangebied kon een
bodemopbouw worden verwacht met:
- ophooglagen, op Afzettingen van Tiel IIIa, op Hollandveen, met inschakelingen van de Afzettingen
van Gorkum.
Op basis van het op 27 februari 2013 uitgevoerde booronderzoek (in totaal 4 boringen) is
geconcludeerd dat ter plaatse van het plangebied tot een diepte van circa 5.0 meter beneden het
maaiveld sprake is van antropogene ophooglagen. In alle horizonten werden ophooglagen met
archeologische indicatoren aangetroffen. De top van de natuurlijke afzettingen is bij het
booronderzoek niet bereikt.
De bodemopbouw is ter plaatse van één profiel (Profiel nr. 1) aan de westzijde van de ontgraven
bouwput in detail onderzocht (zie Afbeelding 22). De waargenomen bodemopbouw bestond
uitsluitend uit antropogene ophooglagen, die ter plaatse van het onderzoeksgebied een dijklichaam
vormden. De individuele ophooglagen liepen af in noordelijke richting. De aangetroffen
archeologische resten waren aanwezig binnen deze ophooglagen (zie Paragraaf 4.2). De individuele
ophooglagen binnen het profiel zijn hieronder in detail beschreven.
Profiel nr. 1:
NAP-hoogte top maaiveld = circa 5.39 meter +NAP
0.00 - 0.50:
0.50 - 0.98:
0.98 - 1.18:
1.18 - 1.60:
1.60 - 2.18:
2.18 - 2.60:
2.60 - 3.00:

zand, matig fijn, donkerbruin, wortels, bouwvoor/ bovenlaag
zand, matig fijn, lichtbruin, wortels, kiezels, ophooglaag
baksteenpuin (oranje kleur) en kalkbrokjes (afbraakpuin), ophooglaag
zand, matig fijn, bruin, zwak kleiig, puinbrokjes, kalkbrokjes, ophooglaag
zand, matig fijn, lichtbruin, kiezel, ophooglaag
zand, matig fijn, bruin, zwak kleiig, gevlekt, puinbrokjes, kalkbrokjes, ophooglaag
zand, matig fijn, donkerbruin, matig kleiig, puinbrokjes, kalkbrokjes, ophooglaag

Tijdens de tweede onderzoeksfase is dit profiel door middel van een gutsboring (Boring nr. 10) in de
diepte verlengd tot 3.85 meter beneden het aangelegde vlak op 2.47 meter +NAP. 26
0.00 - 0.20
0.20 - 0.80
0.80 - 1.90

zand, matig fijn, donkerbruin, matig kleiig, puinbrokjes, kalkbrokjes, Ophogingslaag
klei, matig gerijpt, grijsbruin, matig siltig, roestvlekken, schelpgruis en schelpresten,
houtskoolspikkels en baksteenbrokjes, ophooglaag
klei, matig gerijpt, grijsbruin, zwak zandig, roestvlekken, schelpgruis en schelpresten,
detritusvlekken, baksteenbrokjes, ophooglaag
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Van den Bosch, 2014
De eerste 50 centimeter is geboord met een Edelmanboor met een diameter van 7 centimeter, vervolgens is
geboord met een gutsboor met een diameter van 3 centimeter.
26
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1.90 - 2.90
2.90 - 3.75
3.75 - 3.85
3.85

zand, matig fijn, grijs, zwak kleiig, ophooglaag
klei, matig gerijpt, grijs, enkel puinbrokje, wat fijne plantenresten
zand, matig fijn, grijs
einde boring: het zand liep bij meerdere pogingen steeds uit de guts.

Afbeelding 22. Overzichtsfoto van Profiel nr. 1. De foto (Foto nr. 14) is genomen vanuit oostelijke richting.

Een mogelijke top van de natuurlijke afzettingen van Tiel werd ter plaatse van Boring nr. 10
aangetroffen op een diepte van 2.90 meter beneden het aangelegde vlak (0.43 meter –NAP_. Het
betrof een vrij schone grijze kleilaag. Bij onderzoek in de Keizerstraat en de Balenstraat werd een
vergelijkbare kleilaag aangetroffen op een niveau van respectievelijk 0.90 meter en 0.70 meter –
NAP. 27 In de Balenstraat lag deze kleilaag boven een ophooglaag uit de 14de eeuw met daarin
baksteen- en leisteenfragmenten en is op basis daarvan eveneens geïnterpreteerd als een ophooglaag.
Op basis van de later uitgevoerde avegaarboringen moet worden geconcludeerd dat de in Boring nr. 10
op 2.90 meter beneden het vlak aangetroffen grijze kleilaag hoogstwaarschijnlijk eveneens een
ophooglaag betreft.

4.2 Archeologische sporen
Tijdens het veldonderzoek zijn tijdens de eerste fase 13 en tijdens de tweede fase 5 archeologische
sporen aangetroffen (zie Afbeelding 25 en Bijlage 4). Er zijn in totaal dus 18 archeologische sporen
aangetroffen. Deze sporen zijn zowel waargenomen in de top van het bestaande dijklichaam, alsook op
het niveau van de onderzijde van de bouwput (op het niveau van circa 2.47 meter +NAP).
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Smole & Dijkstra, 2005: 10
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De aangetroffen sporen kunnen in 3 categorieën worden onderverdeeld: 1. funderingsresten en een
cement/ betonvloer van (sub-)recente bebouwing (tweede helft 20ste eeuw); 2. Vijf poeren
waarschijnlijk gerelateerd aan bebouwing uit de 18de eeuw; 3. de stadsmuur (met resten van
steunberen) met vestingtoren, de resten van een trap van laatmiddeleeuwse bebouwing aan de
binnenzijde van de stadsmuur en een laatmiddeleeuwse stortkoker aan de buitenzijde van de
stadsmuur (zie Tabel 2).
Categorie
(sub-)recente funderingen
(sub-)recente cement-/ betonvloer
laatmiddeleeuwse vestingtoren
laatmiddeleeuwse stadsmuur (inclusief steunberen en een trapconstructie)
poeren uit de Nieuwe Tijd
schietgaten in laatmiddeleeuwse stadsmuur
laatmiddeleeuwse stortkoker
Totaal

Aantal
5
1
1
1
6
3
1
18

Tabel 2. Overzicht van de aangetroffen archeologische sporen.

De (sub-)recente bakstenen en betonfunderingen (Spoor nr. 1/ 9999, 4, 5, 7, 8) en cement-/ betonvloer
(Spoor nr. 9) zijn aangetroffen zowel in de top van het dijklichaam, direct beneden de bouwvoor/
toplaag (Spoor nr. 1 en 9999) en op het niveau van de onderzijde van de nieuw aan gelegde bouwput
aan de noordzijde van het onderzoeksgebied, tegen de huidige vestinggracht aan (Spoor nr. 4, 5, 7, 8
en 9). Deze laatste (sub-)recente funderingen en cement-/ betonvloer behoorden tot een kelderruimte
of souterrain. Bij de aanleg daarvan was het noordelijke deel van de muurtoren tot het niveau van de
nieuw aangelegde bouwput verstoord (zie Afbeelding 24). De (sub-)recente funderingen bestonden uit
gele (gelijkend op IJsselstenen), rode en grijze bakstenen, die deels machinaal waren vervaardigd. De
bakstenen hadden een formaat van 16 x 8 x 4.5 centimeter, 20 x 11 x 5.5 centimeter, 21 x 11 x 6
centimeter en 22 x 9 x 6 centimeter. De funderingen waren aan de binnenzijde deels met cement
bepleisterd.
De tweede categorie aangetroffen archeologische sporen betreft een aantal poeren (Spoor nr. 10, 11,
12, 13 en 14) die in een schuine lijn achter (de restanten van) de stadsmuur lagen, maar die daar geen
deel van hadden uitgemaakt. De lijn die deze poeren maakten, liep van west naar oost schuin van de
laatmiddeleeuwse muur weg en liep min of meer gelijk met de (sub-)recente kelderruimte (Spoor nr. 4,
5, 7 en 9). Voor de aanleg van deze kelderruimte was het noordelijke deel van de toren afgebroken.
Ter plaatse van Spoor nr. 15 was een deel van de verdikte laatmiddeleeuwse muur in lijn met deze
poeren afgebroken. Het formaat van de in de poeren verwerkte bakstenen kwam deels overeen met het
formaat van de bakstenen in de laatmiddeleeuwse muur, maar week voor een deel hier ook van af. Zo
waren in de poer Spoor nr. 14 ook bakstenen met een formaat van 27 x 12.5/ 13.5 x 6.6/ 6.7 centimeter
verwerkt. Deze poeren stonden los van de stadsmuur en betreffen hoogstwaarschijnlijk constructieve
elementen van de bebouwing die hier in de tweede helft van de 18de eeuw en het begin van de 19de
eeuw aanwezig is geweest (zie Afbeelding 18).
Een derde categorie van sporen maakte deel uit van een complex van laatmiddeleeuwse
vestingwerken. Het betrof de restanten van een ronde muurtoren, met ten oosten daarvan restanten van
de stadsmuur. Aan de noordzijde van de stadsmuur werden delen van steunberen (met een
tussenliggende afstand van hart tot hart van 3.6 meter) aangetroffen en een trapconstructie van een
bebouwing die aan de binnenzijde aanwezig is geweest.
De steunberen maakten deel uit van de constructie van de stadsmuur en zouden kunnen worden
gerelateerd aan een mogelijk vroeger aanwezig geweeste (of slechts ten dele gerealiseerde) bakstenen
weergang (machicoulis) aan de binnenzijde van de muur. Voor een dergelijke weergang op
spaarbogen zijn bij de resten van de stadsmuur ter plaatse van de Keizerstraat aanwijzingen gevonden.
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Een voorbeeld van een weergang op spaarbogen is zichtbaar bij de ringwalburcht van Leiden (zie
Afbeelding 23). Op basis van het bouwhistorisch onderzoek moet echter worden geconcludeerd dat de
aanleg van de spaarbogen en de weergang mogelijk nimmer is afgerond. 28 Men is wel begonnen deze
aan te leggen maar waarschijnlijk zijn de plannen tussentijds gewijzigd en is dit bouwonderdeel
waarschijnlijk niet voltooid.

Afbeelding 23. Weergang op spaarbogen in de ringwalburcht te Leiden (bron: Wikipedia, 2018).

Afbeelding 24. Overzichtsfoto tijdens de eerste onderzoeksfase van de (sub-)recente funderingen (Spoor nr. 4, 5, 7, 8 en 9),
ten noorden van toren. De foto (Foto nr. 13) is genomen vanuit oostelijke richting.
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Hundertmark, 2017: 16
28

Afbeelding 25. Overzichtskaart van het onderzoeksgebied (rood omkaderd), met de NAP-hoogtes van het maaiveld, de onderzijde van de bouwput (rond 2.47 meter +NAP), de top van de archeologische sporen (laatmiddeleeuwse vestingwerken), de poeren uit de Nieuwe Tijd en de
aangetroffen (sub-)recente sporen. LMEB = Late Middeleeuwen B (1250 - 1500 A.D.); NTB = Nieuwe Tijd B (1650 - 1850 A.D.). Schaal 1: 200.
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Afbeelding 26. De vestingtoren (Spoor nr. 2), met de speklaag van Ledesteen. De foto (geen fotonummer) is
genomen vanuit zuidoostelijke richting.

Afbeelding 27. Detailfoto van bakstenen rollaag boven het dichtgezette schietgat aan de binnenkant van de toren.
Voor de voorzijde van dit schietgat, zie Afbeelding 28. De foto (Foto nr. 11) is genomen vanuit noordoostelijke richting.

Afbeelding 28. Detailfoto van het schietgat aan de westelijke zijde van de vestingtoren. De foto (Foto nr. 11) is

Afbeelding 29. 3D-scan van westelijke deel van toren Spoor nr. 2, met schietgat, zoals ook weergegeven op Afbeelding 11.

genomen vanuit westelijke richting.

Bron: de heer E. Kanters (Miniyours).
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Gemeten vanaf de buitenzijden bedroeg de diameter van de ronde toren circa 9 meter. De dikte van de
torenmuur bedroeg circa 1.80 - 1.95 meter. De toren was opgebouwd uit rode bakstenen met een
formaat van 24.5/ 25.0/ 25.5 x 11.5/ 12.0 x 5.5 centimeter. Als specie was witte kalkmortel gebruikt.
De 10-lagenmaat bedroeg 0.64 meter. Aan de buitenzijde was een natuurstenen speklaag aangebracht
van afgeschuurde en rechte blokken Ledesteen (ook wel bekend als Balegemse steen, een zandige,
geelwitte, fossielrijke kalksteen uit Oost-Vlaanderen, zie Afbeelding 9). 29 De binnenzijde van de toren
had een hoekig patroon, waarbij op drie locaties rollagen van baksteen konden worden waargenomen
(zie Afbeelding 27). Deze rollagen begrensden (later dichtgezette) nissen ter plaatse van de drie
schietgaten, afgewerkt met natuursteenblokken van Ledesteen aan de buitenzijde van de toren (zie
Afbeelding 28 en 29). Tijdens de eerste fase van het onderzoek werden ten oosten van de toren delen
van de stadsmuur (Spoor nr. 3) aangetroffen. De stadsmuur leek aan te sluiten op de vestingtoren. Het
muurwerk kon toen niet geheel worden vrijgelegd, deels vanwege problemen met afvoer van
stortgrond, waardoor een deel nog niet kon worden ontgraven, deels ook vanwege de nog aanwezige
bodemvervuiling (zie Afbeelding 30).

Afbeelding 30. De stadsmuur (Spoor nr. 3) tijdens de eerste onderzoeksfase. Duidelijk zichtbaar is dat een deel van de
stadsmuur nog door een pakket van latere ophooglagen werd afgedekt. De foto (Foto nr. 5) is genomen vanuit oostelijke
richting.
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Twee natuursteen blokken van deze speklaag zijn geborgen (Monster nr. 7 en 8).
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Afbeelding 31. Fase 2: overzichtsfoto van de tot op het vereiste bouwpeil blootgelegde archeologische resten, met links de
stadsmuur met schietgaten en aan de buitenzijde aangebouwde stortkoker, rechts een rij poeren van het gebouw uit de 18de
eeuw en op de achtergrond de restanten van de vestingtoren. De foto is genomen vanuit oostelijke richting.

Afbeelding 32. Overzichtsfoto van bakstenen constructie ten noorden van de stadsmuur (Spoor nr. 3), die kan worden
geïnterpreteerd als een deel van een trapconstructie. De foto (Foto nr. 4) is genomen vanuit westelijke richting.
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De stadsmuur was opgebouwd uit rode bakstenen met een formaat van 24.5/ 25.5 x 11.5/ 12.0 x 5.0/
5.5 centimeter, met witte kalkmortel tussen de bakstenen. 30 De breedte van de muur bedroeg circa 1.03
meter. Aan de binnenzijde van de stadsmuur waren de aanzetten aanwezig van steunberen, met een nu
nog waarneembare variabele tussenruimte van maximaal 1.17 meter en een waarneembare diepte van
0.35 meter. Tevens bleek aan de noordoostelijke zijde van de stadsmuur een bakstenen trapconstructie
aanwezig te zijn geweest (zie Afbeelding 32). Aan de noordelijke zijde sprong de stadsmuur aan de
onderzijde iets uit. Boven het niveau van de onderkant van de bouwput waren 13 steenlagen zichtbaar.
De 10-lagenmaat bedroeg 0.64 meter en de 5-lagenmaat 0.34 meter. Het metselwerk van de stadsmuur
was opgetrokken in kruisverband.
In de stadsmuur (Spoor nr. 3) was een rond schietgat (Spoor nr. 6) aanwezig. Van dit schietgat
resteerden nog twee bewerkte natuurstenen blokken van Ledesteen (zie Afbeelding 33). Het onderste
blok had een breedte van 0.75 meter en een hoogte van 0.26 meter. Het ronde schietgat had een
diameter van 0.28 meter en een diepte van 0.21 meter en was dichtgezet met op maat gemaakte, rode
bakstenen met een formaat van 25.0 x 12.0 x 5.5 centimeter. Vanaf de voorzijde bezien was aan de
linker binnenzijde een ijzeren duim geplaatst, waarvan de staart zwaluwstaartvormig was uitgesmeed
en was opgesloten in een zwaluwstaartvormige opening in het duimblok. De duim diende als draaipunt
voor een houten of metalen luik, waarmee het schietgat kon worden dichtgezet. De opening van het
schietgat, aan de noordzijde, is tijdens een latere fase met rode bakstenen met een formaat van 25.0 x
12.0 x 5.5 centimeter dichtgezet. Bijzonder was dat aan de buitenzijde van de twee natuurstenen
blokken een mogelijk (steenhouwers)merk was aangebracht in de vorm van een ‘anker’ (zie
Afbeelding 34).

Afbeelding 33. Overzichtsfoto van schietgat (Spoor nr. 6) in de stadsmuur (Spoor nr. 3). De foto (Foto nr. 6) is genomen
vanuit zuidwestelijke richting.
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Dit formaat komt overeen met het formaat van de bakstenen in de laatmiddeleeuwse stadsmuur, zoals deze is
gedocumenteerd bij archeologisch onderzoek in de Keizerstraat (Floore, 1998; Smole & Dijkstra, 2005).
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In het gedurende de tweede fase van het onderzoek blootgelegde deel van de stadsmuur bleken nog
twee schietgaten aanwezig te zijn (Spoor nr. 16 en 17).
Spoor nr. 16. Aan de voorzijde van dit schietgat waren nog 3 natuurstenen blokken van Ledesteen
aanwezig, inclusief een duimblok met de resten van een ijzeren duim. In tegenstelling tot het
natuursteen bij schietgat Spoor nr. 6 was hier op het natuursteen geen (steenhouwers) merk
aangebracht. De diepte van het schietgat tot aan de natuurstenen blokken bedroeg 0.80 meter (zie
Afbeelding 35). Aan de noordkant (binnenkant van de stadsmuur) had het schietgat een breedte van
0.66 meter. Naar de buitenkant van de muur liep het schietgat taps toe naar een breedte van circa 0.36
meter. Achter de natuurstenen blokken was een opstaande rij van rode bakstenen aangebracht. Op het
breedste punt betrof dit een rij van 10, op de smalle kant geplaatste rode bakstenen met een formaat
van 24.0 x 12.0 x 6.0 centimeter. Voor het schietgat waren verder hele, halve en op maat gemaakte
bakstenen gebruikt, met een formaat van 25.0 x 12.0 x 5.5 centimeter. Evenals bij schietgat Spoor nr.
6 was ook hier de schietopening tussen de natuurstenen blokken dichtgezet met op maat gemaakte
rode bakstenen.
Spoor nr. 17. Aan de voorzijde van dit schietgat waren nog 3 natuurstenen blokken van Ledesteen
aanwezig, inclusief een duimblok met de resten van een ijzeren duim. Ook hier was op het natuursteen
geen (steenhouwers)merk aangebracht. De diepte van het schietgat tot aan de natuurstenen blokken
bedroeg circa 0.80 meter. Aan de noordkant (binnenkant van de stadsmuur) had het schietgat een
breedte van 0.64 meter. Naar de buitenkant van de muur liep het schietgat taps toe naar een breedte
van circa 0.36 meter. Achter de natuurstenen blokken was een opstaande rij van rode bakstenen
aangebracht. Op het breedste punt was een rij van 10, op de smalle kant geplaatste rode bakstenen met
een formaat van 24.0 x 12.0 x 5.0/ 6.0 centimeter aangebracht. Voor het schietgat waren verder hele,
halve en op maat gemaakte bakstenen aangebracht met een formaat van 25.0 x 12.0 x 5.5 centimeter.
Opvallend is dat in het midden van het schietgat een gat zat, waarin een baksteen met een formaat van
25.0 x 12.0 x 5.0 centimeter zou passen. Evenals bij de schietgaten Spoor nr. 6 en 16 was ook hier de
schietopening tussen de natuurstenen blokken dichtgezet met op maat gemaakte rode bakstenen (zie
Afbeelding 36).

Afbeelding 34. Detailfoto van het schietgat, Spoor nr. 6, in de stadsmuur (Spoor nr. 3), waarop het (steenhouwers)merk in
de vorm van een ‘anker’ zichtbaar is. De foto is genomen vanuit zuidwestelijke richting.
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Afbeelding 35. Bovenaanzicht schietgat, Spoor nr. 16. De foto (Foto nr. 15) is genomen vanuit noordoostelijke richting.

Afbeelding 36. Achteraanzicht schietgat, Spoor nr. 17. De foto (Foto nr. 17) is genomen vanuit noordwestelijke richting.
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Tijdens de eerste fase van het onderzoek zijn ten noorden van de stadsmuur drie bakstenen poeren
aangetroffen (Spoor nr. 10, 11 en 12, zie Afbeelding 37, 38 en 39). De poeren waren opgebouwd uit
rood(bruine) baksteen, gevoegd met witte kalkmortel. Het formaat van de bakstenen bedroeg 22 x 11 x
? centimeter en 25.0 x 12.5 x 6.0 centimeter. De 5-lagenmaat bedroeg 0.35 - 0.36 meter.

Afbeelding 37. Overzichtsfoto van een bakstenen poer, Spoor nr. 10. De foto (Foto nr. 9) is genomen vanuit zuidelijke
richting.

Gedurende de tweede onderzoeksfase zijn, in lijn met de eerder aangetroffen poeren, nog twee poeren
aangetroffen (Spoor nr. 13 en 14).
Spoor nr. 13 (zie Afbeelding 40). Deze rechthoekige poer was nog bewaard gebleven tot 9 steenlagen
boven het aangelegde vlak (50.5 centimeter). In zuid - noord richting had de poer een lengte van 96
centimeter, de breedte west - oost bedroeg 76 centimeter. Voor de poer waren hele, halve en
fragmenten donkerrode tot roodbruine bakstenen met een formaat van 25.5/ 26.0 x 13.0 x 6.0
centimeter gebruikt, die met kalkmortel met elkaar waren verbonden. De 5-lagenmaat bedroeg 37
centimeter.
Spoor nr. 14 (zie Afbeelding 41). Deze min of meer vierkante poer was nog bewaard gebleven tot 9
steenlagen boven het aangelegde vlak. In zuid - noord richting had de poer een lengte van 0.88 meter,
de breedte west - oost bedroeg 0.83 meter. Voor de poer waren hele, halve en fragmenten donkerrode
tot roodbruine bakstenen gebruikt met een formaat van 26.5 x 13 x 6 centimeter en 27 x 14 x 6
centimeter, die met kalkmortel met elkaar waren verbonden. De 5-lagenmaat bedroeg 38 centimeter.
Deze poeren stonden los van de laatmiddeleeuwse stadsmuur en kunnen worden gerelateerd aan de
hier in de 18de eeuw tot in het begin van de 19de eeuw aanwezige bebouwing (zie Afbeelding 18).
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Afbeelding 38. Overzichtsfoto van de bakstenen poer, Spoor nr. 11. De foto (Foto nr. 7) is genomen vanuit zuidoostelijke
richting.

Afbeelding 39. Overzichtsfoto van de bakstenen poer, Spoor nr. 12. De foto (Foto nr. 8) is genomen vanuit zuidelijke
richting.
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Afbeelding 40. Overzichtsfoto van de bakstenen poer, Spoor nr. 13. De foto (Foto nr. 18) is genomen vanuit westelijke
richting.

Afbeelding 41. Overzichtsfoto van de bakstenen poer, Spoor nr. 14. De foto (Foto nr. 19) is genomen vanuit oostelijke
richting.
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Afbeelding 42. Overzichtsfoto van het deel van de stadsmuur direct ten westen van schietgat, Spoor nr. 16. De muur is hier
afgekapt. Mogelijk was deze hier verdikt aangelegd of is hier een latere constructie tegen de muur aangebouwd. Op de
voorgrond het halfronde plateau (Spoor nr. 15), mogelijk gerelateerd aan de bebouwing uit de 15de eeuw aan de binnenzijde
van de stadsmuur. De foto (Foto nr. 16) is genomen vanuit noordwestelijke richting.

Direct ten westen van schietgat Spoor nr. 17 werd aan de achterzijde van de stadsmuur een halfrond
plateau aangetroffen (Spoor nr. 15). Na het schoonmaken bleek dat de muur hier was afgekapt,
waarschijnlijk bij de aanleg van een kelder onder 18de-eeuwse bebouwing (zie Afbeelding 42). In lijn
met de poeren lag hier een halfrond plateau, mogelijk een restant van een vloer van de bebouwing uit
de 15de eeuw aan de binnenzijde van de stadsmuur.
Tegenover het afgekapte deel van de stadsmuur werd aan de buitenzijde ervan een in bakstenen
opgetrokken stortkoker aangetroffen (zie Afbeelding 43 en 44). De stortkoker was tot iets boven het
niveau van het vlak met schoon zand gevuld, daaronder was de zandige vulling meer humeus en
bevatte vondstmateriaal (aardewerkfragmenten, glas en metaal, zie paragraaf 4.3). De stortkoker was
koud tegen de stadsmuur gezet, maar was op een tweetal plaatsen via een in de muur ingemetselde
baksteen hiermee verbonden.
Het gegeven dat deze bakstenen in de muur zijn ingemetseld, lijkt erop te wijzen dat stadsmuur en de
stortkoker tijdens één bouwfase zijn aangelegd. De vierkante stortkoker had een omvang van 1.20 x
1.20 meter. De dikte van de muren bedroeg 23 centimeter. De binnenruimte had een omvang van 0.71
meter van noord naar zuid en 0.68 meter van west naar oost. Boven het vlak waren nog 12 steenlagen
aanwezig. Voor de stortkoker waren rode bakstenen gebruikt met een formaat van 24.5/ 25.5 x 11.5/
12.0 x 5.0/ 5.5 centimeter, die met kalkmortel aan elkaar waren verbonden. De 10-lagenmaat bedroeg
64 centimeter. Aan de westelijke binnenkant van de stortkoker was op 10 steenlagen vanaf de
bovenkant een rij bakstenen schuin gezet.
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Afbeelding 43. De stortkoker, Spoor nr. 18. De foto (Foto nr. 21) is genomen vanuit zuidelijke richting.

Afbeelding 44. De bovenzijde van de stortkoker, Spoor nr. 18. De foto (Foto nr. 21) is genomen vanuit noordwestelijke
richting.
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Op basis van het gebruikte baksteentype en -formaat kunnen de bij dit onderzoek aangetroffen
laatmiddeleeuwse vestingwerken (de stadsmuur en de vestingtoren) worden gedateerd in de tweede
helft van de 14de eeuw/ het begin van de 15de eeuw. Aanvankelijk werd de stedelijke nederzetting
Gorinchem waarschijnlijk verdedigd door middel van een aarden wal met gracht. De stadswallen
werden in de late 14de eeuw/ begin 15de eeuw vervangen door een stenen stadsmuur, die omstreeks
1580 is gesloopt. In het begin van de 15de eeuw was de stadsmuur uitgerust met 18 waltorens en 7
poorten. De ronde of vierkante torens staken uit de muur om flanken te kunnen overzien en te
verdedigen. De aangetroffen bakstenen komen overeen met baksteenformaten van de
laatmiddeleeuwse stadsmuur, zoals die bij archeologisch onderzoek in de Keizerstraat is
gedocumenteerd. 31
In Tabel 3 is weergegeven tot welke hoogte de aangetroffen laatmiddeleeuwse vestingwerken ‘in situ’
bewaard zijn gebleven (zie ook Afbeelding 31). Dit is een indicatie van de gaafheid van de
archeologische sporen, uitgedrukt in NAP-hoogtes van de bovenzijde van het opgaande muurwerk van
de betreffende vestingwerken. Er is geconcludeerd dat de laatmiddeleeuwse vestingwerken nog tot
enkele meters beneden de onderzijde van de nieuw aangelegde bouwput (op een diepte van 2.47 meter
+NAP) intact aanwezig moeten zijn. Door tijdgebrek was het niet mogelijk om tijdens de eerste fase
van het veldonderzoek, in de periode van 21 t/m 25 november 2016, de onderzijde van de
laatmiddeleeuwse vestingwerken globaal in kaart te brengen door middel van grondboringen.
Spoor nr.
2

Omschrijving:
Vestingtoren

3

Stadsmuur (westelijke
deel)
Stadsmuur (oostelijke
deel)

3

10
11
12
13
14
15
18

Poer 18de eeuw
Poer 18de eeuw
Poer 18de eeuw
Poer 18de eeuw
Poer 18de eeuw
Stadsmuur (afgekapt)
Stortkoker

NAP-hoogte
2.90 meter +NAP
3.02 meter +NAP
3.05 meter +NAP
2.37 meter +NAP
2.51 meter +NAP
2.80 meter +NAP
3.09 meter +NAP
3.28 meter +NAP
2.52 meter +NAP
3.24 meter +NAP
3.07 meter +NAP
3.03 meter +NAP
3.14 meter +NAP
2.60 meter +NAP
3.21 meter +NAP

Tabel 3. Overzicht van de NAP-hoogtes van de bovenzijde van het opgaande muurwerk van de aangetroffen
laatmiddeleeuwse vestingwerken, uitgewerkt per individueel spoor.

Tijdens de tweede onderzoeksfase, in maart 2017, zijn grondboringen gezet om de diepteligging van
de laatmiddeleeuwse vestingwerken globaal in kaart te brengen. Aan de buitenzijde van de stadsmuur
zijn ter hoogte van schietgat Spoor nr. 6 boringen gezet op een afstand van respectievelijk 1.0, 2.0, 3.0
meter uit de muur. Ter plaatse van de zuidwestelijke hoek van de toren zijn boringen gezet op een
afstand van respectievelijk 0.2, 1.0, 2.0, 3.0 en 4.0 meter uit de toren.
Boringen bij de stadsmuur
1.0 meter uit de muur
2.0 meter uit de muur
3.0 meter uit de muur

Gestuit
3.20 meter onder het vlak (0.80 meter –NAP)
4.00 meter onder het vlak (1.60 meter –NAP)
3.50 meter onder het vlak (1.10 meter –NAP)

Tabel 4. Boringen bij de stadsmuur. Het vlak lag op een diepte van circa 2.40 meter +NAP.
31

Keizerstraat 6 - 8, zie Floore, 1998; Keizerstraat 2a, zie Smole en Dijkstra, 2005.
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Boringen bij de toren
0.20 meter uit de toren
1.0 meter uit de toren
2.0 meter uit de toren
3.0 meter uit de toren
4.0 meter uit de toren

Gestuit
3.70 meter onder het vlak (1.47 meter –NAP)
3.90 meter onder het vlak (1.67 meter –NAP)
3.40 meter onder het vlak (1.17 meter –NAP)
4.10 meter onder het vlak (1.87 meter –NAP)
5.15 meter onder het vlak (2.87 meter –NAP)

Tabel 5. Boringen bij de vestingtoren. Het vlak lag op een diepte van circa 2.23 meter +NAP.

De bedoeling van was om door middel van de boringen de diepte van vlijlagen in beeld te krijgen en
een contour aan te geven waarbinnen de vlijlagen van de funderingen van de toren en de stadsmuur
aanwezig waren. Op grond van de uitgevoerde boringen kan worden geconcludeerd dat het opgaande
muurwerk van zowel toren als stadsmuur waarschijnlijk nog in de ondergrond aanwezig is tot een
diepte van tenminste 3.2 - 4.0 meter beneden het aangelegde vlak. Het aangeven van een contour van
vlijlagen rondom de vestingtoren en stadsmuur, dit vooral om te kunnen bepalen hoe heipalen konden
worden aangebracht zonder schade aan de archeologische resten toe te brengen, was op grond van de
uit de boringen verkregen resultaten niet goed mogelijk. Bij de bereikte boordieptes is het niet
mogelijk om met zekerheid te kunnen bepalen of de boring op een vlijlaag, of op een puinbrok of een
losse baksteen is gestuit. Deze methode met het zetten van grondboringen en de daaruit verkregen
resultaten bood dan ook een onvoldoende en zeker niet betrouwbare basis om daarop een definitief
palenplan te kunnen baseren.

4.3 Archeologische sporen aanvullend bouwhistorisch onderzoek
Tijdens het archeologisch veldonderzoek door SOB Research, in november 2016 en maart 2017, zijn
de resten van de stadsmuur en de toren blootgelegd tot het voorgeschreven niveau, de bodem van de
bouwput voor het hotel. Daarbij werd onder meer geconstateerd dat bij de aanleg van de bebouwing in
de 19de eeuw en in 1960 het deel van de stadsmuur tussen de stortkoker en de toren tot op een dieper
niveau was afgebroken dan het overige deel van de stadsmuur (zie Afbeelding 45 en 46 en ter
vergelijking Afbeelding 24 t/m 26 en 31).
Tijdens het aanvullende bouwhistorisch onderzoek in juli 2017 is ook een (illegale) opgraving
uitgevoerd tot beneden het vlak van de bouwput, waarbij meerdere sleuven zijn gegraven ten
weerszijden langs de stadsmuur en langs de toren (zie onder meer Afbeelding 47 en 48 en paragraaf
1.3). Helaas zijn de resultaten van deze opgraving niet gedocumenteerd conform de geldende
kwaliteitseisen voor archeologisch onderzoek, maar zijn alleen de bouwhistorische gegevens
gedocumenteerd. 32 Zo ontbreken onder meer de profielopnames van de putten en de vondstoverzichten
(voor zover archeologische vondsten al zouden zijn geborgen). Desondanks heeft deze illegale
archeologische opgraving wel belangwekkende informatie met betrekking tot de aanwezige
archeologische resten opgeleverd. De belangrijkste nieuwe informatie die dit onderzoek heeft
opgeleverd betreft:
- In eerste instantie is sprake geweest van een tussenruimte tussen de stadsmuur en de toren, waar een
smallere muur met een waterdoorlaat (beer) aanwezig is geweest tussen de Merwede en de aan de
binnenzijde van de stadsmuur gelegen zuid - noord georiënteerde watergang. De breedte van deze
tussenruimte bedroeg circa 4.5 meter, de breedte van de waterdoorlaat bedroeg 0.95 meter (zie
Afbeelding 47). Deze waterdoorlaat is waarschijnlijk afsluitbaar geweest met een houten luik. De
stadsmuur ten oosten van deze tussenruimte eindigde in eerste instantie met een hoekafwerking met
blokken Ledesteen (zie Afbeelding 48). Over de boven deze tussenruimte gelegen opbouw van de
stadsmuur is geen informatie beschikbaar. Op de kaart uit het midden van de 16de eeuw wordt hier
tussen de toren en de stadsmuur een (klein) gebouw weergegeven.

32

Hundertmark, 2017
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- Tijdens een latere fase, mogelijk tijdens de bouw van de Blauwe Toren in de periode van 1461 1479 A.D., is de muur ter plaatse van de tussenruimte verbreed en is de waterdoorlaat afgesloten met
een eensteens muur (opgebouwd uit hetzelfde steenformaat als de stadsmuur en de muurtoren). De
beer/ waterdoorlaat wordt echter nog steeds weergegeven op de kaarten uit de 16de eeuw (zie
Afbeelding 10, 11 en 13).

Afbeelding 45. Overzicht van het in november 2016 en maart 2017 blootgelegde deel van de stadsmuur, met de aan de
buitenzijde van de muur aangetroffen stortkoker. De foto is genomen vanuit zuidwestelijke richting.

Afbeelding 46. Overzicht van het in november 2016 en maart 2017 blootgelegde deel van de stadsmuur en de toren, met de
aan de buitenzijde van de muur aangetroffen stortkoker. De foto is genomen vanuit zuidoostelijke richting.
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Afbeelding 47. Overzicht van een aantal van de in juli 2017 door de bouwhistoricus aangelegde sleuven ten weerszijden
van het westelijke deel van de stadsmuur, met het later verbreedde deel van de stadsmuur ter plaatse van de oorspronkelijke
tussenruimte tussen het brede deel van de stadsmuur en de toren en de dichtgezette waterdoorlaat (beer). De foto is genomen
vanuit noordoostelijke richting. Bron: Hundertmark, 2017: 17.
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Afbeelding 48. Overzicht van een van de in juli 2017 door de bouwhistoricus aangelegde sleuven langs het westelijke deel
van de stadsmuur, met de oorspronkelijke met blokken van Ledesteen afgewerkte hoek van de stadsmuur ten oosten van de
oorspronkelijke tussenruimte tussen het brede deel van de stadsmuur en de toren. Tevens is de smallere muur ter plaatse van
de tussenruimte zichtbaar. De foto is genomen vanuit zuidwestelijke richting. Bron: Hundertmark, 2017: 13.

4.4 Archeologische vondsten en monsters proefsleuvenonderzoek
Bij het proefsleuvenonderzoek zijn 95 vondsten geborgen met een gezamenlijk gewicht van 93 kilo en
395 gram (zie Tabel 6). Daarnaast zijn 12 monsters genomen van het bouwmateriaal (baktenen, mortel
en natuursteen) met een gezamenlijk gewicht van 28 kilo en 525 gram (zie Tabel 7). Het
vondstmateriaal (vondsten en monsters) bestond uit aardewerkfragmenten, metaal, glas, dierlijk
botmateriaal en bouwmateriaal, waaronder bewerkt natuursteen.
Vondstcategorie
Aardewerk
Metaal
Dierlijk bot
Natuursteen (bewerkt en onbewerkt)
Glas
Bouwmateriaal (baksteen en mortel) 33
Totaal

Aantal

Gewicht (in gram)
28
8
38
4
5
12
95

919
2248
1049
66802
63
22314
93395

Tabel 6. Overzicht van de aantallen en het gewicht per materiaalcategorie.

4.4.1 Aardewerk
Het aangetroffen aardewerk betrof Roodbakkend aardewerk, Steengoed en Industrieel witbakkend
aardewerk. Het Steengoed (waaronder fragmenten van mineraalwaterflessen en Keuls aardewerk) en
het Industrieel witbakkend aardewerk zijn aangetroffen als vlakvondsten in de zone met (sub-)recente
funderingssporen (Spoor nr. 4, 5, 7, 8 en 9). De (sub-)recente sporen dateren waarschijnlijk uit de
tweede helft van de 20ste eeuw en betreffen de resten van een kelderconstructie/ souterrain.
33

Aan de bemonsterde bakstenen zaten nog mortelresten; het gewicht is dus inclusief meegewogen mortelresten.
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Afbeelding 49. Bodemfragment van een kom uit de vulling van het schietgat, Spoor nr. 6.

Afbeelding 50. Grape uit de vulling van de stortkoker, Spoor nr. 18.
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Afbeelding 51. Bodemfragment van een olielamp en twee fragmenten van een bakpan uit de vulling van de stortkoker,
Spoor nr. 18.

In de puin- en grondvulling van schietgat (Spoor nr. 6) in de stadsmuur (Spoor nr. 3.) werd naast
dierlijk botmateriaal een fragment Roodbakkend aardewerk aangetroffen. Het betreft een
bodemfragment van een kom met een geel geglazuurde binnenzijde, die is gedateerd in de 17de eeuw
(zie Afbeelding 49). Deze vondsten dateren uit de periode van na het buiten gebruik raken van de
stadsmuur en het afdekken met grond van de restanten.
In de top van de vulling van de stortkoker (Spoor nr. 18) werden meerdere fragmenten van
Roodbakkend aardewerk aangetroffen. Het betreft een bodemfragment van een olielamp, een tweetal
fragmenten van een bakpan en meerdere, passende fragmenten van een grape (zie Afbeelding 50 en
51). Dit aardewerk is gedateerd in de 16de eeuw.
4.4.2 Metaal
Metaalresten zijn aangetroffen bij metaaldetectie en bij het handmatig legen van de schietgaten. Het
betreft een tweetal munten, een tweetal gesmede spijkers, twee duimen en twee fragmenten metaal
(ijzer). Eén van de munten werd aangetroffen bij metaaldetectie van het vlak bij Spoor nr. 15 en is
afkomstig uit een puinlaag. Het betreft een munt van 1 cent uit de tweede helft van de vorige eeuw (zie
Afbeelding 53). De tweede munt is met behulp van metaaldetectie aangetroffen in de vulling van
stortkoker Spoor nr. 16 (zie Afbeelding 53). Deze munt is gereinigd en geconserveerd door
restauratieatelier Restaura te Haelen, thans gevestigd in Heerlen. Naar het rapport van Restaura was de
munt voor reiniging en conservering overdekt met een zandige corrosieaanslag en sterk aangetast door
bronsrot. De rode kleur van de corrosie duidt erop dat de munt sterk verhit moet zijn geweest, waarbij
het oppervlak is aangetast en er putjes zijn ontstaan. Aan het oppervlak, dat laagsgewijs los laat,
bevinden zich corrosiebultjes. Opvallend zijn ook twee aanwezige deuken. Bij de behandeling is de
aanslag, deels onder het binoculair, verwijderd tot aan het originele oppervlak. De munt is ter
stabilisering van bronsrot behandeld in benzotriazol onder vacuüm. Ter versteviging is het voorwerp
geïmpregneerd met Paraloid B72 onder vacuüm. Het oppervlak is behandeld met microwas. 34 De munt
is dusdanig sleets en beschadigd dat determinatie niet mogelijk is. De twee gesmede spijkers zijn
aangetroffen in de secundaire vulling van schietgat Spoor nr. 16 (zie Afbeelding 52).

34

Restaura, conserveringsrapport SOB-2018-1.
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Daarnaast zijn een tweetal duimen geborgen (zie Afbeelding 54 en 55). Deze duimen zijn
respectievelijk afkomstig uit het schietgat Spoor nr. 6 (Vondst nr. 23) en het schietgat Spoor nr. 17
(Vondst nr. 24). Beide duimen zijn gereinigd en geconserveerd door restauratieatelier Restaura te
Heerlen.

Afbeelding 52. Twee gesmede ijzeren spijkers (Vondst nr. 15) en twee fragmenten metaal (MFE, Vondst nr. 19).

Afbeelding 53. Munt uit de stortkoker (links, Vondst nr. 20) en een munt van 1 cent, die aangetroffen in de puinlaag bij
Spoor nr. 15 (rechts, Vondst nr. 12).
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Afbeelding 54. IJzeren duim uit het schietgat Spoor nr. 6 (Vondst nr. 23), voor reiniging en conservering.

Afbeelding 55. IJzeren duim uit het schietgat Spoor nr. 16 (Vondst nr. 24), voorafgaand aan reiniging en conservering.

4.4.3 Dierlijk bot
In totaal zijn 38 fragmenten dierlijk bot aangetroffen (Vondst nr. 9, 11, 14, 16 en 18). De vondsten zijn
afkomstig uit de secundaire vulling van de schietgaten Spoor nr. 6 (Vondst nr. 9 en 11) en Spoor nr.16
(Vondst nr. 14), van het vlak bij het afgekapte deel van de stadsmuur Spoor nr. 15 (Vondst nr. 16) en
uit de vulling van stortkoker, Spoor nr. 18 (Vondst nr. 18). In alle gevallen is sprake van afval van
etensresten, of slachtafval. Het dierlijk bot is aangetroffen in de secundaire vulling van schietgaten en
in één geval in een doorwerkte puinlaag als aanlegvondst op het vlak, in beide gevallen contexten die
jonger zijn dan de 15de eeuw. Op basis van het PvE (Floore, 2015: 15) had het bergen van dit dierlijk
botmateriaal achterwege kunnen blijven.
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4.4.4 Natuursteen
In een ophooglaag boven de stadsmuur, Spoor nr. 3, is in een secundaire context een bewerkt
natuurstenen blok aangetroffen (Vondst nr. 7, zie Afbeelding 56 en 57). Het betreft een bewerkt
fragment Ledesteen, dat waarschijnlijk een bouwonderdeel is geweest van de laatmiddeleeuwse
stadsmuur of vestingtoren.

Afbeelding 56. Bewerkt blok Ledesteen: achterzijde.

Afbeelding 57. Bewerkt blok Ledesteen: voorzijde.

Naast dit bewerkte fragment Ledesteen zijn een tweetal bewerkte fragmenten Ledesteen uit de
speklaag van de vestingtoren bemonsterd (Monster nr. 7 en 8). Het betreft een fragment met een
gewicht van 18.4 kilo (Monster nr. 7, zie Afbeelding 58) en een fragment met een gewicht van 25.9
kilo.
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Afbeelding 58. Bewerkt blok Ledesteen uit de speklaag van de vestingtoren (Monster nr. 7).

4.4.5 Glas
Bij de aanleg van het vlak direct ten noorden van de vestingtoren werd een bodemfragment van een
20ste-eeuwse fles van donkergroen glas aangetroffen (Vondst nr. 6, zie Afbeelding 59).
In de vulling van stortkoker Spoor nr. 18 werden een viertal fragmentjes groen vensterglas
aangetroffen, afkomstig uit een glas-in-lood raam (Vondst nr. 18 en 21, zie Afbeelding 60). Het betreft
glas dat waarschijnlijk kan worden gedateerd in de Late Middeleeuwen B - Nieuwe Tijd A.

Afbeelding 59. Bodemfragment van een 20ste-eeuwse

Afbeelding 60. Fragmenten vensterglas uit de Late

fles (Vondst nr. 6).

Middeleeuwen B/ Nieuwe Tijd A. Boven Vondst nr. 18,
onder Vondst nr. 21.
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4.4.6 Bouwmateriaal
Het aangetroffen bouwmateriaal betreft meerdere fragmenten van platte oranje dakpannen (Vondst nr.
22), die zijn aangetroffen in de vulling van de stortkoker, Spoor nr. 18. Daarnaast zijn bakstenen
bemonsterd uit de vestingtoren (Spoor nr. 2), de stadsmuur (Spoor nr. 3) en uit één van de steunberen
(Spoor nr. 14). Tevens zijn meerdere andere monsters genomen van de bakstenen en de mortel en een
monster van het natuursteen (zie Tabel 7).

Monster nr.
1
1
1
1
2
3
4
5
6
9
9
11
12
Totaal

Spoor nr.
2
2
2
2
3
12
2
2
2
14
14
3
6
12 stuks

Aard
baksteen
baksteen
baksteen
baksteen
mortel
mortel
mortel
mortel
mortel
baksteen
baksteen
baksteen
natuursteen

Kleur
rozerood
rozerood
rood
rozerood

Afmetingen
24.5 x 11.5 x 5 cm
24 x 12 x 5 cm
25.5 x 12 x 5.5 cm
24.5 x 11.5 x 5 cm

roodbruin
donkerrood
rood
grijs

27 x 12.5/ 13.0 x 6.7 cm
27 x 13.5 x 6.6 cm
26 x 12.5 x 6 cm

Gewicht (gram) 35
2680
2906
3436
2581
140
158
82
230
629
5150
4252
3656
2625
28525

Tabel 7. Overzicht van het bemonsterde bouwmateriaal.

4.4.7 Deponering
Het vondstmateriaal zal, conform het in het evaluatierapport voorgestelde en akkoord bevonden
voorstel tot selectie/ deselectie, onder de daartoe geldende voorwaarden worden overgedragen aan het
aan het Gemeentelijk Archeologisch Depot van de Gemeente Gorinchem. Dat houdt in dat al het
aardewerk, glas, natuursteen, bouwmateriaal (baksteen en mortelmonsters) en bot zal worden
gedeponeerd, evenals de geconserveerde twee ijzeren duimen (Vondst nr. 23 en 24) en de
geconserveerde munt (Vondst nr. 20). De 20ste-eeuwse cent, de beide, sterk gecorrodeerde, gesmede
spijkers en de beide, sterk gecorrodeerde en niet nader te determineren fragmenten ijzer zullen worden
gedeselecteerd en niet worden gedeponeerd.

35

Het gewicht van de bakstenen is inclusief de nog aan de baksteen vastzittende mortelresten.
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5. Archeologische Begeleiding Avegaarboringen

M. W. A. de Koning
J. E. van den Bosch

5.1 Inleiding
Op basis van het op het palenplan gebaseerde boorplan zouden er 41 avegaarboringen worden
uitgevoerd. Bij 24 boorpogingen stuitte de boor op ondoordringbare ondergrondse resten en/of
mogelijk ondergelegen oudere structuren. Deze boringen zijn in de directe omgeving van het originele
boorpunt diverse keren opnieuw gezet, tot de betreffende boring tot de gewenste einddiepte kon
worden doorgezet. Op verzoek van de archeologisch adviseur van de Gemeente Gorinchem zijn twee
extra boringen gezet ter plaatse van de op basis van het aanvullend bouwhistorisch onderzoek
vermoedde heul (Boring nr. 42 en 43) en is één extra boring uitgevoerd ten westen van de bouwput
(Boring nr. 44), met als doel informatie te verzamelen over de latere dijk. In totaal zijn 68 boringen
uitgevoerd (zie Afbeelding 63 en Bijlage 9).

5.2 Resultaten avegaarboringen
Een deel van de boringen is gestuit op dieptes van 0.4 - 4.5 meter beneden de bodem van de bouwput
(circa 2.1 meter +NAP tot 2.0 meter –NAP). Met de bovengrondse muurresten meegerekend, waarvan
de top is aangetroffen op een diepte van circa 2.5 - 3.3 meter +NAP, komt dit neer op een pakket met
(mogelijke) muur- en funderingsresten met een maximale dikte van circa 5.3 meter. Ter plaatse van de
zijde van de Merwede en ter plaatse van de voormalige waterdoorlaat door de stadsmuur werd
vastgesteld dat de ophooglagen met archeologisch vondstmateriaal aanwezig waren vanaf een diepte
van circa 0.6 meter beneden de bodem van de bouwput (circa 0.1 meter –NAP), tot op een diepte van
6.5 - 6.8 meter beneden de bodem van de bouwput (4.0 - 4.3 meter –NAP). De dikte van de lagen met
archeologische resten bedroeg daarmee meer dan 7.5 meter. Wanneer de meer recente ophooglagen
boven de stadsmuur worden meergerekend betreft het zelfs een ophoogpakket met een dikte van 10 11 meter. Tenminste tien boringen, waarvan een aantal boorpogingen stuitte, maar die uiteindelijk wel
tot de gewenste einddiepte van 6.7 - 7.0 meter beneden de bodem van de bouwput konden worden
uitgevoerd, zijn direct naast de in de ondergrond bewaard gebleven muurdelen en funderingen gezet.
Slechts twee boringen konden door funderingen of vloeren worden geboord. Aan de binnenzijde van
de stadsmuur zijn ter plaatse van vier locaties vijftien boringen gestuit, voordat locaties werden
gevonden waar de boringen wel tot de gewenste einddiepte konden worden uitgevoerd.
5.2.1 Boorbeschrijvingen
Boring nr. 4
Boring nr. 4 (Boring nr. 4, 4.1 t/m 4.7) stuitte maar liefst acht keer op ondoordringbare
laatmiddeleeuwse baksteenconcentraties (vermoedelijk funderingen) aan de binnenzijde van de
stadsmuur (zie Tabel 8 en Bijlage 9).
Spoor nr.
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Diepte beneden het bouwvlak
2.90 meter
2.90 meter
0.40 meter
2.90 meter
2.90 meter
2.90 meter
2.90 meter
1.90 meter

Diepte ten opzichte van het NAP
0.48 meter –NAP
0.48 meter –NAP
2.04 meter +NAP
0.48 meter –NAP
0.48 meter –NAP
0.48 meter –NAP
0.48 meter –NAP
0.52 meter +NAP

Tabel 8. De diepte waarop Boring nr. 4 en de hernieuwde boorpogingen zijn gestuit.
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Afbeelding 61. De uitvoering van de avegaarboring, Boring nr. 11, binnen de toren. Het thans zichtbare restant van de
toren dateert waarschijnlijk uit het begin van de 15de eeuw. Omdat deze boring diverse keren stuitte (deels op de mogelijke
vloer van de toren en/of deels op een mogelijk ondergelegen fundering) moest de boring diverse keren worden verplaatst,
totdat deze wel tot de gewenste einddiepte kon worden uitgevoerd.
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Afbeelding 62. De Plankaart van het souterrain van Hotel Buiten de Waterpoort (gewijzigd plan, met een projectie van de locaties van de stadsmuur en de toren). Schaal 1: 250.

Afbeelding 63. De Boorpuntenkaart met de locaties van de boringen (gemarkeerd met blauwe stippen, genummerd) de locaties van de onderdelen van de stadsmuur, de toren en de andere
aangetroffen bebouwingsresten (oranje gemarkeerd) en dwarsprofiel A - A’ (gemarkeerd met een gele lijn; zie Afbeelding 64). Schaal 1: 250.
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Afbeelding 64. Dwarsprofiel A - A' (Boring nr. 7, 14, 16.1, 24, 36 en 40).
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Pas bij de negende poging, Boring nr. 4.8, kon de boring worden uitgevoerd tot de gewenste
einddiepte. In het boorresidu werd tot een diepte van 3.9 meter beneden de bodem van de bouwput
(circa 1.46 meter –NAP) veel baksteenpuin aangetroffen. Beneden dat niveau werd een stugge,
gerijpte, mogelijk natuurlijke kleilaag aangetroffen. In de lagen daarboven zijn mogelijk muren en
funderingen aangeboord. 36

Afbeelding 65 (links) en Afbeelding 66 (rechts). Boring nr. 5. Op de foto links is de bovenste 2.0 meter van het
boormonster zichtbaar, met donkergrijze zandige kleilagen (ophoog- en slooplagen, eind 16de eeuw), op een laag grijze,
stugge gerijpte klei met roestvlekken, op schone grijze kleilagen (mogelijk ophooglagen van een dijk uit de 12de of 13de
eeuw). Op de foto rechts is de onderste 2 meter van het boormonster zichtbaar, met grijze, deels stugge, gerijpte kleilagen
met grote brokken baksteen. Tot een diepte van 5.4 - 5.5 meter benden het vlak werd nog laatmiddeleeuws baksteenpuin
aangetroffen in een relatief schone grijze kleilaag.

Boring nr. 5
Boring nr. 5 stuitte twee keer op ondergronds muurwerk en/of een fundering. De eerste poging
(Boring nr. 5) stuitte op een diepte van 0.9 meter beneden de bodem van de bouwput (1.55 meter
+NAP), de tweede poging (Boring nr. 5.1) op een diepte van 3.2 meter beneden de bodem van de
bouwput (0.75 meter –NAP). In Boring nr. 5.2 werden op een diepte van 4.2 - 4.5 meter (1.75 - 2.05
meter –NAP) grote brokken baksteenpuin aangetroffen en ook in diepere lagen, op een diepte van 5.4 5.5 meter (2.95 - 3.05 meter –NAP), werd nog baksteen aangetroffen (zie Afbeelding 61 en 62).
36

Hundertmark situeert hier aan de binnenzijde van de stadsmuur, achter de heul, een waterpoort die door hem
wordt gedateerd in de tweede bouwperiode, tussen 1461 en 1479 A.D.; Hundertmark, 2017: 34. Er is daar in
ieder geval sprake geweest van een binnen de stadsmuur gelegen watergang, die via een waterdoorlaat in
verbinding stond met de Merwede. Op de kaart uit het midden van de 16de eeuw wordt tussen de toren en de
voortzetting van de stadsmuur een gebouw weergegeven.
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Aan de binnenzijde van de stadsmuur is ter plaatse van Boring nr. 5.1 mogelijk een loopniveau
vastgesteld op een diepte van 1.0 meter beneden de bodem van de bouwput (1.45 meter +NAP). Dit
betreft mogelijk een vloer van een gebouw aan de binnenzijde van de stadsmuur.

Afbeelding 67. De bovenste 2 meter van de bodem ter `
plaatse van Boring nr 1 bestond uit donkergrijze kleilagen
van een wal, die in de 16de eeuw tegen de buitenzijde van
de stadsmuur werd opgeworpen. Onder deze lagen is
baksteenpuin zichtbaar, dat mogelijk is gerelateerd aan de
gedeeltelijke sloop van de stadsmuur. Daaronder werden
grijze kleilagen aangetroffen.

Afbeelding 68. De bodem in Boring nr. 26.3 bestond uit
donkergrijze brokkelige klei met grote brokken baksteen. Op
een diepte van 4.5 meter beneden de bodem van de bouwput
stuitte de boring op een ondoordringbare laag met bakstenen
uit de Late Middeleeuwse. Dit zou de resten kunnen betreffen
van (opgaand muurwerk of funderingen) van de heul, de
overkluisde bakstenen waterdoorlaat uit circa 1412 - 1550,.

Boring nr. 6
In deze aan de binnenzijde van de stadsmuur gezette boring werd op een diepte van van 3.8 - 4.2 meter
beneden de bodem van de bouwput (1.2 - 1.6 meter –NAP) baksteenpuin aangetroffen en op een
diepte van 5.2 - 5.4 meter (2.7 - 2.9 meter –NAP) nog baksteengruis.
Boring nr. 7
In Boring nr. 7 werd baksteenpuin aangetroffen op een diepte van 4.4 - 4.8 meter beneden de bodem
van de bouwput (1.9 - 2.3 meter –NAP).
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Boring nr. 8
In deze meer naar het oosten, aan de binnenzijde van de stadsmuur uitgevoerde boring werd op een
diepte van 4.5 - 4.8 meter beneden de bodem van de bouwput (2.0 - 2.3 meter –NAP) nog opvallend
veel baksteenpuin aangetroffen.
Boring nr. 12
Boring nr. 12, die ter plaatse van de locatie van de heul is uitgevoerd, kon wel tot de gewenste
einddiepte van 6.7 meter beneden het bouwvlak worden uitgevoerd. In deze boring werd tot een diepte
van 5.2 meter beneden de bodem van de bouwput (2.74 meter –NAP) baksteenpuin aangetroffen (op
het diepste niveau in een venige, sterk humeuze kleilaag met dy).
Boring nr. 16
De in het oosten van het plangebied, aan de binnenzijde van de stadsmuur, direct ten noorden van een
zichtbare aanzet van een poer uitgevoerde Boring nr. 16, stuitte op een diepte van slechts 0.6 meter
beneden de bodem van de bouwput (1.87 meter +NAP) op ondoordringbare laatmiddeleeuwse
bakstenen. Pas nadat de boring 1.0 meter naar het westen was verplaatst, kon de boring (Boring nr.
16.1) tot de gewenste einddiepte worden uitgevoerd. Vermoedelijk is Boring nr. 16 gestuit op de
originele poer van de spaarbogen, die volgens Hundertmark ter hoogte van het toenmalige maaiveld
niet is afgekapt. 37
Boring nr. 22
Deze boring stuitte diverse malen op ondoordringbare laatmiddeleeuwse bakstenen. Vier
boorpogingen uitgevoerd op een afstand van 1.5 - 2.0 meter ten zuiden van de stortkoker, zijn gestuit
op verschillende dieptes: Boring nr. 22 op 1.2 meter beneden de bodem van de bouwput (1.27 meter
+NAP), Boring nr. 22.1 op 1.5 meter (0.96 meter +NAP), Boring nr. 22.2 op 1.3 meter (1.14 meter
+NAP) en Boring nr. 22.3 op 2.3 meter (0.17 meter +NAP). Boring nr. 22.4, uitgevoerd op een afstand
van 1.0 meter ten zuiden van de stortkoker, kon wel tot de gewenste einddiepte worden uitgevoerd.
Aan het buitengevelmetselwerk van de stortkoker was een trapsgewijs bouwspoor zichtbaar,
waarschijnlijk van wat een trapvormige uitbouw is geweest aan de buitenzijde van de stortkoker. 38
Vermoedelijk is de uitbouw verdwenen, toen er in de tweede helft van de 15de eeuw of het begin van
de 16de eeuw een wal aan de buitenzijde van de stadsmuur is opgeworpen.
Boring nr. 26
Boring nr. 26 kon met grote moeite door een fundering en/of muurwerk worden geboord. Direct
daarnaast is een extra boring gezet (Boring nr. 26.1, zie Afbeelding 69). Ook deze boring kon met
grote moeite worden uitgevoerd tot de gewenste einddiepte. Boring nr. 26.2 t/m 26.4 stuitten op een
diepte van respectievelijk 4.5, 4.5 en 3.5 meter beneden het bouwvlak (2.08 - 1.08 meter –NAP) op
funderingen puinresten, waar niet doorheen kon worden geboord. Mogelijk betreft de aangetroffen
structuur de heul.

37

Volgens Hundertmark was bij het optrekken van de muur sprake van een bouwwijziging. Zo werd er afgezien
van een stenen weergang met bogen op poeren. Het metselwerk vertoont ter plaatse van de poeren namelijk geen
onderbreking of afgehakt muurwerk, waaruit kan worden opgemaakt dat de poeren nooit zijn voltooid
(Hundertmark, 2017: 14). Wellicht kan op basis van de aanwezigheid van een complete poer in de ondergrond,
worden geconcludeerd dat de stadsmuur met een weergang op spaarbogen wel (deels) is gerealiseerd. Mogelijk
is na het beleg van de stad en de gedeeltelijke verwoesting van het kasteel in 1417 (zie Kemp, 1656: 205-7), de
weergang op spaarbogen niet gehandhaafd vanwege de bouw van een gebouw aan de binnenzijde van de
stadsmuur. Mogelijk is dit een aanwijzing dat de door Hundertmark aangebrachte fasering in de wijziging in het
bouwplan wellicht niet geheel correct is.
38
Hundertmark, 2017: 18-9
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Boring nr. 32
Boring nr. 32 stuitte op een diepte van 3.3 meter beneden de bodem van de bouwput (0.85 meter –
NAP). De tweede poging bij dit boorpunt (Boring nr. 32.1) kon, nadat deze een meter naar het westen
was verplaatst, wel tot de gewenste einddiepte worden uitgevoerd.
Boring nr. 43
De op verzoek van de archeologisch adviseur van de Gemeente Gorinchem uitgevoerde Boring nr. 43
stuitte op een diepte van 3.0 meter beneden het bouwvlak (0.53 meter –NAP).

Afbeelding 69. Op de foto is zichtbaar dat Boring nr. 26.1 (met grote moeite) door een concentratie van bakstenen is
geboord (het rood gekleurde boorresidu). Dit betrof mogelijk een constructie samenhangend met de ondergronds gelegen
waterdoorlaat (de heul) uit het begin van de 15de eeuw.

5.2.2 De aard en fasering van de ophooglagen
Het vaststellen van de aard van de verschillende ophooglagen was lastig. Dit omdat bij de aanleg van
de proefput nauwelijks dieper is gegraven dan tot een niveau dat slechts circa 0.2 - 0.8 meter beneden
de bovenkant van de resten van de stadsmuur en de toren was gelegen. Over de aard van de diepere
bodemlagen is daardoor weinig informatie beschikbaar. Daarnaast is hier ook sprake geweest van vele
veranderingen die in de loop van de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd hebben plaatsgevonden.
Zo is het wel waaarschijnlijk, maar niet zeker, dat hier vanaf de 11de/ 12de eeuw al een dijk langs de
Merwede aanwezig is geweest.
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Evenmin is het zeker dat hier vervolgens in de 14de eeuw een stadswal is aangelegd en of er toen al
sprake is geweest van bebouwing ter plaatse van het plangebied. De stadsmuur lijkt te zijn aanlegd in
de periode van 1390 - 1417, nadat de stad in 1382 stadsrechten had gekregen. Voor wat betreft de
bouw van de stadmuur is sprake geweest van verschillende bouwfasen en latere aanpassingen,
waarschijnlijk samenhangend met de bouw van het kasteel in de periode van 1412 - 1417, op een
afstand van circa 50 meter ten westen van het opgegraven deel van de stadsmuur en de toren. Er
bestaat evenmin duidelijkheid over de aard, fasering en datering van de in de late Middeleeuwen en in
de 16de eeuw aan de binnenzijde van de stadsmuur gelegen bebouwing. Een beperkende factor is ook
dat er in de boringen zeer weinig scherp dateerbaar vondstmatreiaal is aangetroffen. Daarnaast bestaat
er onvoldoende duidelijkheid over de aanwezige waterpartijen en de fasering van de demping daarvan.
Het lijkt er op dat de stadsmuur aanvankelijk direct met de voet in de Merwede heeft gestaan, zoals dat
in de 16de eeuw nog steeds het geval was aan de oostzijde van de stad. Daar stonden de stadsmuur en
de bijbehotende torens toen nog direct aan/in het water van de Linge (zie Afbeeling 70).
Waarschijnlijk is daar voor het deel van de stadsmuur langs de Merwede verandering in gekomen toen
daar in de periode van 1461 - 1479 ter plaatse van de zuidwestelijke hoek van de stad de Blauwe
Toren werd gebouwd. Het lijkt aannemelijk dat daar toen het grondlichaam is aangebracht dat op de
kaarten uit het midden van de 16de eeuw wordt weergegeven tussen de stadsmuur en de Merwede.
Mogelijk is dit grondlichaam daar (mede) aangebracht om de Blauwe Toren van een (gedeeltelijke)
ringgracht te kunnen voorzien. Er zijn echter enige archeologische aanwijzingen op basis waarvan zou
kunnen worden geconcludeerd dat de aanleg van het grondlichaam in het begin van de 16de eeuw heeft
plaatsgevonden. Tijdens de aanleg van de dijk, de mogelijke stadswal in de 14de eeuw, de bouw van de
stadsmuur en het gebruik daarvan voorafgaand aan het aanbrengen van het grondlichaam aan de zijde
van de Merwede zullen dus grond, bouwmaterialen en afval in de Merwede terrecht zijn gekomen
Hetzelfde geldt voor de waterdorlaat (heul) naast de toren en de aan de binnenzijde van de stadsmuur
gelegen, daarop aansluitende, watergang, die daaar waarschijnlijk aanwezig is geweest tot de bouw
van de nieuwe vestingwerken en de aanleg van de Duivelsgracht aan het einde van de 16de eeuw.

Boring
nr.

Diepte ten
opzichte van
bodem bouwput

Diepte in meter
-NAP

Boring
nr.

Diepte ten
opzichte van
bodem bouwput

Diepte in meter
-NAP

1
2
10
18
19
20
21
24
25
27
28
29

5.5 meter
4.9 meter
5.6 meter
3.2 meter
6.3 meter
4.5 meter
6.2 meter
5.3 meter
6.3 meter
3.5 meter
3.3 meter
3.5 meter

2.98 meter –NAP
2.46 meter –NAP
3.12 meter –NAP
0.79 meter –NAP
3.80 meter –NAP
2.03 meter –NAP
3.81 meter –NAP
3.04 meter –NAP
3.96 meter –NAP
1.00 meter –NAP
0.50 meter –NAP
0.85 meter –NAP

30
31
33
35
36
37
38
39
41
42
44

3.8 meter
6.3 meter
5.8 meter
5.2 meter
5.3 meter
3.9 meter
5.3 meter
5.3 meter
3.8 meter
5.4 meter
3.7 meter

1.38 meter –NAP
3.80 meter –NAP
3.37 meter –NAP
2.88 meter –NAP
3.04 meter –NAP
1.62 meter –NAP
2.88 meter –NAP
2.94 meter –NAP
1.48 meter –NAP
2.97 meter –NAP
1.16 meter –NAP

Tabel 9. De aanwezigheid van baksteenbrokken en –brokjes in de boringen, in meters beneden de bodem van de bouwput
en in meters beneden NAP in de boringen die ten zuiden van de stadsmuur zijn uitgevoerd, waarschijnlijk ter plaatse van
voormalige gedempte waterpartij (van de Merwede).

In diverse boringen, die zijn uitgevoerd aan de buitenzijde van de stadsmuur, ter plaatse van de
Merwede, is ook op zeer grote diepte baksteenpuin aangtroffen. In bijna alle boringen die aan de
buitenzijde van de stadsmuur (zuidzijde) zijn uitgevoerd, is baksteenpuin aangetroffen. De brokken en
brokjes werden aangetroffen in het voormalige stroombed van de Merwede (zie Tabel 9) en in de
daarop waarschijnlijk in de tweede helft van de 15de eeuw of het begin van de 16de eeuw opgebrachte
ophooglagen van het grondlichaam. Alleen in Boring nr. 9, 17 en 40 werd daar in de ophooglagen
geen baksteenpuin aangetroffen.
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Afbeelding 70. Een schilderij uit 1568 van een onbekende schilder waarop de stad Gorinchem is afgebeeld
vanuit oostelijke richting. Er is duidelijk zichtbaar dat de stadsmuur met de ronde torens aan de oostelijke en
zuidoostelijke zijde van de stad direct met de voet in het water was aangelegd. Bron: https://vestinggorinchem.nl,
2022.

Op het Hollandveen, dat slechts ter plaatse van 8 boringen is aangetroffen, 39 zijn humeuze kleilagen
aanwezig. Hiervan is niet zeker of deze door overstromingen zijn afgezet, of dat dit het onderste deel
van het antropgene ophoogpakket betreft. Zo lijkt ter plaatse van Boring nr. 9, nr. 17 en nr. 18 de
oorspronkelijke waterbodem aanwezig te zijn geweest op een diepte van 5.1 - 5.5 meter beneden de
bodem van de bouwput (2.6 - 3.0 meter –NAP). De lagen daaronder bestonden uit humeuze en sterk
zandige kleilagen. Op basis van de brokjes baksteen in de naastgelegen Boring nr. 19 (op een diepte
van 3.8 meter –NAP) en de vergelijkbare samenstelling van de bodemlaag, moet echter worden
geconcludeerd dat de natuurlijk ogende kleilagen in deze boringen ook ophooglagen kunnen betreffen.
Bij Boring nr. 23 is uit de onderste, sterk venige kleilaag, op een diepte van 6.3 - 6.7 meter beneden de
bodem van de bouwput (3.8 - 4.2 meter –NAP) een bodemmonster genomen. Bij het zeven van de
vette klei werd in deze laag een klein aardewerkfragment uit de 14de eeuw aangetroffen. Op basis
hiervan kan worden geconcludeerd dat ook (een deel van) de humeuze en venige kleilagen
antropogene (ophoog)lagen kunnen betreffen.
De top van het Hollandveen is op veel groter diepte aangetroffen dan op basis van de geologische
gegevens kon worden verwacht. Op basis van de Geologische Kaart van Nederland 1: 50.000, Blad
Gorinchem, kan worden aangenomen dat de top van het Hollandveen normaal gesproken kan worden
verwacht op een diepte van circa 1 meter –NAP (met uitschieters tot 2 meter –NAP). Dat de top van
het Hollandveen ter plaatse van 8 boringen is aangetroffen op een diepte van 3.30 - 3.95 meter –NAP
lijkt samen te hangen met de enorme gronddruk van de toren, de stadsmuur en het dikke pakket
antropgene ophooglagen. Ter plaatse van de andere boringen is het Hollandveen waarschijnnlijk nog
dieper in de ondergrond gedrukt, is het geeodeerd door de Merwede, of is het vergraven bij de aanleg
van de dijk en/of de stadsmuur.
5.2.3 Funderingen en puinlagen
Op basis van Boring nr. 11, die op 4.5 meter beneden de bodem van de bouwput (2.08 meter –NAP),
op 2.5 meter beneden het mogelijke vloerniveau van de toren, is gestuit en de ondoordringbare
funderingen/ muurresten die in Boring nr. 11.4 op een diepte van 4.5 - 5.0 meter beneden de bodem
van de bouwput (2.08 - 2.58 meter –NAP) werd aangeboord, kan worden geconcludeerd dat de
funderingen van de toren en de stadsmuur mogelijk op die diepte zijn aangelegd, of dat er daar
mogelijk resten van oudere bebouwing uit de Late Middeleeuwen aanwezig zijn.
39

Dit betreft Boring nr. 4.8, 6.2, 8, 13, 14, 15, 16 en 37, waar de top van het Hollandveen is aangetroffen op een
diepte van respectievelijk 3.95, 3.30, 3.90, 3.20, 3.50, 3.70, 3.90 en 3.60 meter –NAP.
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Ook ter plaatse van Boring nr. 3 werden, onder de mogelijke vloer van de toren, dikke puinlagen
aangetroffen, tot een diepte van 3.5 meter beneden de bodem van de bouwput (0.99 meter –NAP). Op
een diepte van circa 5.0 - 5.5 meter beneden de bodem van de bouwput (circa 2.5 - 3.0 meter –NAP)
werden in Boring nr. 5.2, 6, 7 en 8 eveneens lagen met baksteenpuin aangetroffen. Deze lagen werden
afgedekt door schone kleilagen. Op deze schone kleilagen werden baksteenpuin en mogelijke
funderingen aangetroffen. Boring nr. 3, de andere boring binnen de toren, bevatte op een diepte van
3.2 - 3.5 meter beneden de bodem van de bouwput (0.69 - 0.99 meter –NAP) veel baksteenpuin. Ook
in Boring nr. 16.1 werden op een diepte van 4.0 meter beneden de bodem van de bouwput (1.53 meter
–NAP) nog baksteenbrokjes aangetroffen. De op grote diepte aangetroffen lagen met baksteen kunnen
samenhangen met funderingen en struturen, maar het zou (ten dele) ook gestorte - al dan niet van
elders aangevoerde - grond met (zeer grote) puinresten kunnen betreffen.
Onder de puinlagen werd een schone grijze kleilaag aangetroffen, die op basis van de bodemlagen in
de andere boringen, als een ophooglaag van de mogelijke dijk zou kunnen worden geinterpreteerd. Ter
plaatse van Boring nr. 13 zijn tot een diepte van 4.0 meter beneden de bodem van de bouwput (1.49
meter –NAP) schone kleilagen van de mogelijke dijk/ stadswal aangetroffen.
De dijk is mogelijk tot stand gekomen in de 11de/ 12de eeuw. Ter plaatse van Boring nr. 15 zijn
mogelijk ophooglagen van de (mogelijke) dijk vastgesteld tot een diepte van minimaal 5.2 meter
beneden de bodem van de bouwput (2.72 meter –NAP).

5.3 Archeologisch vondstmateriaal avegaarboringen
Tijdens de uitvoering van het booronderzoek is aan de buitenzijde van de kasteelmuur een groter, aan
het oppervlak liggend aardewerkfragment aangetroffen. Dit betreft een fragment van een Langerwehe
voorraadspot (zie Afbeelding 71 en 72), die kan worden gedateerd in de 16de eeuw/ begin 17de eeuw. 40

Afbeelding 71 (links) en 72 (rechts). Fragment van een
Langerwehe voorraadspot, (boven) buitenzijde en (rechts)
binnenzijde. Het fragment dateert vermoedelijk uit de 16de
eeuw - begin 17de eeuw. Foto’s: Toos Busch (Archeologie
Gorinchem).

40

Persoonlijke mededeling Ronald van Genabeek. Dergelijke voorraadpotten werden gemaakt tussen de 16de en
vroege 20ste eeuw. De latere potten zijn grover en hebben een hele lompe standring. Zie ook Bartels, 1999, Deel
1: 82-3.
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In alle boringen zijn archeologische indicatoren aangetroffen. Zoals eerder vermeld, betreft het
hoofdzakelijk brokken en brokjes baksteenpuin, mortel en ook enkele andere archeologische
indicatoren (zie Afbeelding 73 t/m 77, Tabel 10 en Bijlage 5) Het baksteenpuin kan op basis van de
kleur en de structuur van het baksel gedateerd worden in de periode voorafgaand aan de 17de eeuw.
In de boringen zijn vier aardewerkfragmentjes aangetroffen. Het betreft een fragment roodbakkend
aardewerk (Vondst nr. 37) met uitwendig loodglazuur (zie Afbeelding 74). Het aardewerkfragment is
mogelijk afkomstig van een kan. Op de buitenwand zijn fijne draairingen zichtbaar. Dit
aardewerkfragment is aangetroffen in Boring nr. 31 op een diepte van 5.7 - 6.3 meter beneden de
bodem van de bouwput (3.2 tot 3.8 meter –NAP). Deze laag wordt geïnterpreteerd als de onderste
vulling ter plaatse van de voormalige geul van de Merwede.
In Boring nr. 34 zijn op een diepte van 4.9 - 5.8 meter beneden de bodem van de bouwput (2.5 - 3.4
meter –NAP), naast de grote hoeveelheden baksteenpuin, een fragmentje leisteen en een stukje bot,
ook twee fragmenten Grijsbakkend aardewerk aangetroffen (zie Afbeelding 75). Ook dit betreft de
zone ter plaatse van de voormalige geul van de Merwede. Grijsbakkend aardewerk werd nog wel
geproduceerd in de 15de eeuw, maar het hoogtepunt van deze aardewerkcategorie was in de 14de eeuw.
Mogelijk is het fragmentje geglazuurd Steengoed, dat in Boring nr. 23 is aangetroffen op een diepte
van 6.3 - 6.7 meter beneden de bodem van de bouwput (3.9 - 4.2 meter –NAP), in de onderste
ophooglagen, een weerslag van een oudere gebruiksfase van het terrein. Het randfragment is mogelijk
afkomstig van een s2-kan-23 uit Langerwehe (zie Afbeelding 76). Opvallend is de rib met het
radstempel. Het fragment dateert waarschijnlijk uit de periode van 1300 - 1375 A.D.
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Vondst
nr.

Boring
nr.

Beschrijving bodemlaag

Diepte vondsten (meter
t.o.v. NAP )

Vondstmateriaal

Datering

25
26
27
28

10
10
2
2

– 1.82
– 2.22 - 2.42
+ 0.04
– 2.46 m

1 brokje rode baksteen, 1 brokje mortel
2 brokjes rode baksteen, 3 brokjes mortel
3 grote brokjes oranjerode baksteen
1 groot brokje rode baksteen

LMEB
LMEB
LMEB
LMEB

29
30

31
31

– 1.04 - 1.34
– 2.54 - 3.04

2 grote brokjes gele baksteen en 2 stukjes hout
2 brokjes geel en oranjerode baksteen

LMEB
LMEB

27

sterk zandige klei, donkergrijs
sterk zandige klei, grijs
matig zandige klei, bruingrijs, met baksteen
matig zandige klei, grijsbruin, met
blauwgrijze humeuze kleilagen
matig zandige klei, grijs
matig zandige klei, grijsbruin, met blauwe
zweem (plantenresten)
sterk zandige klei, grijs

– 0.54 - 1.04

LMEB

33
33

sterk zandige klei, grijs
zand, matig grof, grijs

– 0.64
– 1.84 - 2.04

12 grote brokjes en 18 kleine brokjes baksteen
oranjerood en enkele geel, veel gruis en 15 stukjes
mortel en gruis
1 groot brokje oranjerood baksteen
3 grote brokjes baksteen rood en roodbruin en brokje
kalkmortel met mix van baksteengruis
5 brokjes baksteen en 1 brokje mortel
12 grote brokjes en 14 brokjes baksteen, rood en
oranjerood veel (60) kleine brokjes en gruis, 1 stukje
leisteen, 1 fragmentje bot, 2 kleine fragmenten
Grijsbakkend aardewerk, 7 stukjes hout en mortelgruis
1 klein fragment geglazuurd steengoed, randje,
mogelijk s2-kan-23 Langerwehe, rib met radstempel,
(1300 - 1375) en spikkels baksteen en mortel en
plantaardig materiaal
2 grote brokjes rode baksteen en 1 klein fragment
Roodbakkend aardewerk met draairingen, uitwendig
loodglazuur (kan?)
20 brokjes baksteen oranjerood (gruis, kleine stukjes)
1 groot brokje en 10 brokjes rode baksteen en 12
brokjes mortel en gruis
5 brokjes rode baksteen en 3 brokjes mortel
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Monster
nr.

M16

32
33
34
35

M17
M13

33
34

klei, matig humeus, bruingrijs, vet
klei, donkergrijs
(MONSTER 5 liter)

– 2.84 - 3.34
– 2.49 - 3.09

36

M14

23

venige klei, bruin
(MONSTER 5 liter)

– 4.02 - 4.22

31

sterk zandige klei, blauw, met veel
plantenresten

– 3.24 - 3.84

zandige puinlaag
matig zandige klei, grijs, korrelig, met
humeus materiaal
bruine vette klei, stugge laag, licht gerijpt

– 0.78 - 1.78
– 1.66

37

38
39

M15
M18

26
8

40

M19

8

– 1.96

LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
(13001400)
LMEB
(13001375)
LMEB
(14001500)
LMEB
LMEB
LMEB

Tabel 10. Vondstenlijst avegaarboringen.

Afbeelding 73. Vondst nr. 31 (Monster nr. 16), baksteenpuin uit Boring nr. 27, aangetroffen op een diepte van 2.5 - 3.5 meter
beneden het maaiveld (0.0 - 1.0 meter –NAP).

Afbeelding 74. Vondst nr. 37, twee grote brokjes rode baksteen en een fragment Roodbakkend
aardewerk met draairingen, uitwendig loodglazuur (van een kan?), aangetroffen in Boring nr. 31
op een diepte van 5.7 - 6.3 meter beneden de bodem van de bouwput (3.2 - 3.8 meter –NAP)..
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Afbeelding 75. Vondst nr. 35 (Monster nr. 13), baksteenpuin en mortel, leisteen (linksmidden), bot (linksboven), Grijsbakkend aardewerk (rechtsboven) uit
Boring nr. 34, aangetroffen op een diepte van 4.9 - 5.8 meter beneden de bodem van de bouwput (2.5 - 3.4 meter –NAP).

Afbeelding 76. Vondst nr. 36 (Monster nr. 14), hout (natuurlijk) en ander plantaardig materiaal, met spikkels baksteenpuin, mortel en een fragment geglazuurd

Afbeelding 77. Vondst nr. 39 (Monster nr. 18), baksteenpuin en mortel uit Boring nr. 8, aangetroffen op een diepte van

Steengoed (rechtsboven) uit Boring nr. 23, aangetroffen op een diepte van 6.3 - 6.7 meter beneden de bodem van de bouwput (3.8 - 4.2 meter –NAP), uit de
stadsmuur. onderste ophooglagen. Rechtsboven een fragment van een kan uit Langerwehe.

4.2 meter beneden de bodem van de bouwput (1.7 meter –NAP). De boring is uitgevoerd aan de binnenzijde van de
De vondst is aangetroffen in een bruine vette, stugge licht gerijpte kleilaag. Op basis van deze vondst en baksteenpuin en het
stuiten van andere boringen op vergelijkbare diepten (aan de binnenzijde van de stadsmuur) wordt vermoed, dat er mogelijk
resten van een nog onbekende, oudere structuur onder de stadsmuur aanwezig zijn.
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6. Waardering
Feitelijk is al tijdens de beginfase van het veldonderzoek geconcludeerd dat er sprake was van de
aanwezigheid van een behoudenswaardige archeologische vindplaats en is de aanleg van de proefsleuf
uitgevoerd als een Archeologische Opgraving. Formeel moest de waardering echter nog worden
uitgewerkt. Het waarderen van een archeologische vindplaats, in overeenstemming met de KNA 3.3,
Bijlage IV, waarderen van vindplaatsen, houdt in dat de kwaliteit van het bodemarchief wordt bepaald.
Het vaststellen van de kwaliteit geschiedt op basis van belevingsaspecten, fysieke criteria en
inhoudelijke criteria. Bij de eerste stap wordt nagegaan of een vindplaats vanwege belevingswaarde, of
op basis van schoonheid of herinneringswaarde, als behoudenswaardig kan worden aangemerkt. Het
komt zelden voor dat deze criteria van toepassing zijn.
Bij de fysieke waardebepaling van een archeologische vindplaats wordt getoetst op basis van de
criteria ‘gaafheid’ en ‘conservering’. Een vindplaats wordt als behoudenswaardig aangemerkt wanneer
er sprake is van een totaal van ten minste vijf punten. Bij de laatste stap, op basis van inhoudelijke
criteria, wordt de vindplaats gewaardeerd op basis van het wetenschappelijk belang. Deze
wetenschappelijke waarde wordt gemeten op basis van de criteria: zeldzaamheid, informatiewaarde,
ensemblewaarde en representativiteit. Zo kunnen vindplaatsen, die op basis van de fysieke kwaliteit
niet behoudenswaardig worden geacht, toch behoudenswaardig worden geacht op basis van hun grote
inhoudelijke belang. Dit is het geval wanneer er sprake is van een totaal van zeven punten of meer
voor wat betreft de inhoudelijke kwaliteit. Bij vindplaatsen met een lagere inhoudelijke waardering
wordt vervolgens nagegaan of het criterium representativiteit van toepassing is. Indien dat het geval is,
dan kan een voorstel worden gedaan voor een als behoudenswaardig aan te merken steekproef per
categorie.
Waarden

Criteria

Beleving

Schoonheid
Herinneringswaarde
Gaafheid
Conservering
Zeldzaamheid
Informatiewaarde
Ensemblewaarde
Representativiteit

Fysieke kwaliteit
Inhoudelijke kwaliteit

Scores
Hoog

Midden

Laag
1

2
3
3
3
3
3
n.v.t.

Tabel 10. Scoretabel waarderingscriteria.

Waardering op basis van belevingsaspecten
Schoonheid: dit belevingsaspect was niet van toepassing, omdat er geen sprake is van een zichtbaar
landschapselement.
Herinneringswaarde: de herinneringswaarde van de aangetroffen laatmiddeleeuwse vestingwerken
wordt als middelhoog aangemerkt. De locatie van het onderzoeksgebied en de directe omgeving wordt
in het collectieve geheugen van Gorinchem geassocieerd met de zogenaamde ‘Blauwe Toren’. Deze
woontoren (of donjon) vormde een onderdeel van het kasteelcomplex, dat oorspronkelijk is gebouwd
in de periode van 1512 - 1517 en vervolgens grootschalig is verbouwd in de periode van 1461 - 1465/
1579 A.D. Tussen 1578 en 1609 A.D. is het kasteelcomplex (grotendeels) afgebroken in het kader van
de aanleg van de nieuwe en tegenwoordig nog aanwezige vestingwerken van Gorinchem. Duidelijk is
dat de zogenaamde ‘Blauwe Toren’ op een afstand vanaf circa 50 meter ten noordwesten van het
onderzoeksgebied heeft gelegen
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Daarnaast wordt de locatie gekoppeld aan het verhaal van de ‘Duveltjesgracht’, de 17de-eeuwse
vestinggracht die direct grenst aan de noordzijde van het onderzoeksgebied. Volgens dit verhaal zou
de slotvrouw van het kasteel van de ‘Blauwe Toren’ ten tijde van schaarste en armoede altijd het
binnenplein van het kasteel geschrobd hebben met melk. Dit wekte de woede van God op, die als straf
het gehele kasteel in de ‘Duveltjesgracht’ zou hebben laten verdwijnen.
Waardering op basis van fysieke criteria
Gaafheid: naast jongere bebouwingsresten uit de 18de, 19de en 20ste eeuw, zijn in het onderzoeksgebied
omvangrijke restanten van de laatmiddeleeuwse vestingwerken aangetroffen, bestaande uit een
vestingtoren, de stadsmuur en de voormalige heul tussen de Merwede en de watergang aan de
binnenzijde van de stadsmuur. Tevens is een deel van een tegen de binnenzijde van de stadsmuur
gelegen gebouw aangetroffen. Deze archeologische resten zijn tot een hoogte van maximaal 3.28
meter +NAP bewaard gebleven (circa 0.80 meter boven de onderzijde van de nieuw aangelegde
bouwput) en zijn nog tot een diepte van vele meters beneden de onderzijde van de nieuw aangelegde
bouwput in situ aanwezig. De gaafheid moet dan ook als hoog worden aangemerkt.
Conservering: de conservering wordt op basis van volgende parameters als hoog aangemerkt. De
conservering van artefacten van de anorganische vondstcategorieën is goed. De conservering van
aardewerk, dierlijk botmateriaal, glas en natuursteen is goed, de conservering van metaal is redelijk tot
goed. Op grotere diepte, beneden de onderzijde van de nieuw aangelegde bouwput en tevens het
grondwaterpeil, kan worden verwacht dat de conserveringsgraad van organisch materiaal (met name
hout, bijvoorbeeld houten funderingspalen) zeer goed is.
Op basis van het aspect fysieke kwaliteit moeten de aangetroffen archeologische resten worden
aangemerkt als behoudenswaardig (score 6 punten).
Waardering op basis van inhoudelijke criteria
De aangetroffen archeologische resten kunnen een bijdrage leveren aan de kennis van de
laatmiddeleeuwse vestinggeschiedenis van de stad Gorinchem. Tot dusverre zijn er slechts weinig
mogelijkheden geweest om de laatmiddeleeuwse vesting van Gorinchem, de voorganger van de
huidige uit de late 16de en vroege 17de eeuw daterende vestingwerken, archeologisch te onderzoeken.
De onderzoeksresultaten zijn van lokaal en regionaal belang.
De zeldzaamheid en de informatiewaarde van de aangetroffen archeologische resten wordt dan ook als
hoog aangemerkt. De ensemblewaarde wordt eveneens als hoog aangemerkt. Ter plaatse van enkele
locaties is in het verleden al archeologisch onderzoek uitgevoerd naar de laatmiddeleeuwse
vestingwerken van Gorinchem, zoals ter plaatse van de Keizerstraat. 41 De verwachting is dat op vele
locaties in de oude binnenstad van Gorinchem nog resten van de laatmiddeleeuwse stadsmuur
aanwezig zijn.
Ook op basis van het aspect inhoudelijke kwaliteit moeten de aangetroffen archeologische resten
worden aangemerkt als behoudenswaardig (score 9 punten).
Zowel op basis van de fysieke alsook de inhoudelijke criteria, zoals vastgelegd in het deelproces
Waarderen van de KNA 4.0, Bijlage IV, is sprake van een als behoudenswaardig aan te merken
archeologische vindplaats.

41

Floore, 1998; Smole en Dijkstra, 2005.
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7. Inpassing archeologische resten
Door de gemeente is besloten dat de archeologische resten zoveel mogelijk in situ behouden moesten
blijven en voor zover mogelijk moesten worden geïntegreerd in de nieuwbouw. Dit zodanig dat deze
resten geen obstakel meer vormden, maar in cultuurhistorisch opzicht een meerwaarde opleverden
voor het hotel, de hotelgasten en bezoekers.
De ontwikkelaar heeft het bouwplan in lijn daarmee aangepast. Dit in overleg met de gemeente en met
SOB Research. Ten eerste zijn de funderingsbalken circa 0.6 meter ondieper aangebracht dan in eerste
instantie was gepland, namelijk op het niveau van de onderkant van de bouwput (2.47 meter +NAP).
Daarnaast zijn de resten van de stadsmuur zoveel mogelijk geïntegreerd in de vloer van de benedenste
verdieping van het nieuwe hotel. Hoewel er voor een deel wel een aantal steenlagen van de stadsmuur
moest worden verwijderd
Op 14 februari 2019 is door twee archeologen van SOB Research de eindcontrole van deze inpassing
gecontroleerd. De conclusie was dat op een uiterst zorgvuldige wijze met de archeologische resten was
omgegaan en dat deze bovendien op een zeer fraaie wijze in de hotelkamers, een vergaderruimte en de
veranda aan de kant van de Slotjesgracht voor het publiek toonbaar zijn gemaakt.

Afbeelding 78. De inpassing van de stadsmuur, met enkele losse natuurstenen bouwelementen, in de vloer van het hotel.
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Afbeelding 79. De inpassing van de stadsmuur, met een van de schietgaten, in de vloer van het hotel.

Afbeelding 80. De inpassing van de stadsmuur in de vloer van het hotel.
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8. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen
8.1 Inleiding
Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van de vergunningprocedure voor de bouw van
een hotel, ter plaatse van het plangebied Buiten de Waterpoort 2 - 6 te Gorinchem (Gemeente
Gorinchem). De oppervlakte van het totale plangebied, inclusief de groenstroken, bedroeg circa 1250
vierkante meter. De oppervlakte van het daadwerkelijke onderzoeksgebied bedroeg circa 470
vierkante meter. Dit betrof de bouwput voor het nieuwe hotel, met een omvang van circa 43 bij 11
meter.
De bouwput is aangelegd tot op een diepte van 2.47 meter +NAP (circa 3.6 meter beneden de hoogste
top van het dijklichaam). Vanuit dat niveau zouden funderingssleuven worden uitgegraven tot een
diepte van 1.97 meter +NAP (circa 4.1 meter beneden de hoogste top van het bestaande dijklichaam).
In een later stadium is daar vanaf gezien en is de bodem van de bouwput/ de onderkant van de
fundering aangelegd op een diepte van 2.47 meter +NAP. De fundering is aangelegd op 41 heipalen
die tot op een diepte van circa 16.5 meter –NAP zijn ingeheid. De locaties van de heipalen zijn tot op
een maximale diepte van 7.0 meter beneden het vlakniveau van de bouwput voorgeboord met een
avegaarboor.
Op de Archeologische Verwachtings- en beleidsadvieskaart van de Gemeente Gorinchem wordt ter
plaatse van het plangebied een zone weergegeven met een ‘zeer hoge verwachting voor Late
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd’. Op de Archeologische Waardenkaart van de Gemeente Gorinchem
wordt ter plaatse van het grootste deel van plangebied een zone weergegeven met de aanduiding
‘dijken/ kaden/ wegen (1832)’. Ter plaatse van het meest noordelijke deel van het plangebied wordt op
deze kaart een zone weergegeven met de aanduiding ‘historische kern’. Dit betreft de oude binnenstad
van de stad Gorinchem. Voor een dergelijke zone geldt, op basis van het op 28 oktober 2010 door de
gemeenteraad vastgestelde archeologiebeleid, een onderzoekverplichting wanneer daar
bodemverstoringen worden voorzien met een oppervlakte van meer dan 30 vierkante meter en met een
diepte van meer dan 0.3 meter beneden het maaiveld.
Toen in 2013 plannen werden ontwikkeld voor de sloop van de bestaande bebouwing en de bouw van
een hotel moest in het kader van de daarvoor noodzakelijke bestemmingsplanwijziging dan ook een
Archeologisch Bureauonderzoek en een Inventariserend Veldonderzoek door middel van
grondboringen, verkennende fase (IVO-Overig) worden uitgevoerd, als eerste stap in de
Archeologische Monumentenzorgcyclus.
Dat onderzoek is in 2013 uitgevoerd door SOB Research. Op basis van het Archeologisch
Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen, verkennende
fase (IVO-Overig), is geconcludeerd dat in het plangebied hoogstwaarschijnlijk nog intacte
archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd aanwezig waren binnen de
verwachte verstoringsdiepte van de sloop- en inrichtingswerkzaamheden (tot een maximale diepte van
circa 4.0 meter beneden de hoogste top van het bestaande dijklichaam). Er is dan ook geadviseerd om
aanvullend archeologisch onderzoek te doen uitvoeren, in de vorm van een proefsleuvenonderzoek
(IVO-P) en een Archeologische Begeleiding (AB). Dit advies is overgenomen door de Gemeente
Gorinchem. Ten behoeve van het proefsleuvenonderzoek (IVO-P) en de Archeologische Begeleiding
(AB) is door de archeologisch adviseur van de gemeente een Programma van Eisen opgesteld, dat
door de Gemeente Gorinchem is goedgekeurd en vastgesteld. Tevens is in het nieuwe
‘Bestemmingsplan Binnenstad e.o.’ (2015) een archeologische dubbelbestemming opgenomen voor de
gehele binnenstad, inclusief deze locatie.
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Op basis van het Programma van Eisen (PvE) en de offerte van SOB Research (d.d. 10 oktober 2016)
heeft Bouwonderneming Stout B.V. uit Hardinxveld-Giessendam op 25 oktober 2016 aan SOB
Research opdracht verleend om het proefsleuvenonderzoek (IVO-P) en de Archeologische
Begeleiding (AB) uit te voeren. Het veldonderzoek, inclusief een bouwhistorisch onderzoek, is
uitgevoerd in de periode van 21 t/m 25 november 2016 en 13 t/m 17 maart 2017.
Tijdens de eerste fase van het veldonderzoek, in november 2016, moest het archeologisch
proefsleuvenonderzoek worden gecombineerd met de Archeologische Begeleiding van de uitvoering
van een milieukundig onderzoek en een bodemsanering. Daarbij is in feite een, zeer omvangrijke
proefsleuf/ put aangelegd, over de volle omvang en tot de volledige diepte van de bouwput voor de
nieuwbouw (zie Afbeelding 4). De aangetroffen bebouwingsresten zijn daarbij intact gelaten.
Na het indienen van het evaluatierapport en de presentatie van de onderzoeksresultaten door SOB
Research tijdens de vergadering van de Gemeenteraad van Gorinchem op 21 juni 2017 heeft de
gemeenteraad aansluitend besloten dat er een haalbaarheidsonderzoek moest worden uitgevoerd m.b.t.
de inpassing van de aangetroffen resten van de stadsmuur en de bijbehorende toren in het
nieuwbouwontwerp. Daartoe moest een aanvullend bouwhistorisch onderzoek worden uitgevoerd,
moest ter plaatse van de locaties van de heipalen worden voorgeboord onder Archeologische
Begeleiding en moest de inpassing van de muurresten in de nieuwbouw onder Archeologische
Begeleiding worden uitgevoerd.
In eerste instantie is er in opdracht van de ontwikkelaar in de periode van 2 t/m 7 juli 2017 een
aanvullend bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd door een door hem ingeschakelde bouwhistoricus.
Daarbij zijn door de bouwhistoricus ook meerdere lange, smalle proefputten gegraven langs de muur
en langs de toren. Dit betrof in feite een illegale opgraving door een daarvoor niet gecertificeerde
uitvoerder. Hoewel daarbij veel informatie niet naar behoren is gedocumenteerd, is daarbij wel
aanvullende waardevolle informatie verkregen. De resultaten van dit aanvullend bouwhistorisch
onderzoek zijn opgenomen in een rapport dat in augustus 2017 is gepubliceerd en eind oktober 2017
openbaar is gemaakt.
Het voorboren ter plaatse van de locaties van de heipalen, dat is uitgevoerd door Mos uit Rhoon, is
uitgevoerd op 30 en 31 augustus 2017. Daarbij zijn onder Archeologische Begeleiding van SOB
Research 61 boringen uitgevoerd. In oktober 2017 zijn het rapport van het aanvullend bouwhistorisch
onderzoek en een korte rapportage van Mos Milieu B.V. m.b.t. het voorboren ter plaatse van de
funderingspalen, ingediend bij de Gemeente Gorinchem. Deze documenten zijn door de gemeente
beoordeeld en op 1 december 2017 akkoord bevonden.
De gemeente heeft vervolgens besloten dat de resten van de stadsmuur en de toren behouden moesten
blijven, waarbij de muurresten - onder Archeologische Begeleiding - mochten worden verwijderd tot
een maximale diepte van 2.93 meter +NAP. De muurresten, die boven het vlak van de bouwput
uitstaken, dienden te worden ingepast en zichtbaar te worden gemaakt in de vloer van het hotel. Voor
de Archeologische Begeleiding van deze inpassing is door de archeologisch adviseur van de gemeente
een Programma van Eisen opgesteld.
Er is uiteindelijk door de aannemer voor gekozen om de funderingsbalken niet door de archeologische
resten aan te leggen, maar dit technisch anders op te lossen. Hierdoor werd een groter deel van de
archeologische resten in situ behouden, tot het niveau van circa 2.47 meter +NAP (en hoger ter plaatse
van een van de schietgaten). Er zijn dus bij de inpassing van de muurresten alleen enkele steenlagen
verwijderd en er zijn verder geen graafwerkzaamheden meer uitgevoerd. De Archeologische
Begeleiding van de inpassing van de muurresten is door SOB Research uitgevoerd op 14 februari
2019. De verkregen gegevens, de daaraan verbonden conclusies en het daarop gebaseerde advies, zijn
uitgewerkt in het voorliggende eindrapport.
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8.2 Conclusies
Op basis van de uit het onderzoek verkregen resultaten kunnen de volgende conclusies worden
getrokken.
Het maaiveld lag ter plaatse van het onderzoeksgebied op een hoogte van circa 2.5 meter +NAP ter
plaatse van de oever van de Duivelsgracht en circa 6.1/ 5.3 meter +NAP ter hoogte van de top van het
dijklichaam, vrij steil aflopend van zuid naar noord in de richting van de Duivelsgracht (zie
Afbeelding 7). Dit betrof in feite een hooggelegen wal- of dijklichaam tussen de Duivelsgracht aan de
noordzijde en de straat (Buiten de Waterpoort) aan de zuidzijde.
Ter plaatse van het onderzoeksgebied is een bodemopbouw aangetroffen met een zeer dik pakket
antropogene ophooglagen, vermoedelijk in een aantal gevallen op Afzettingen van Tiel en in een
aantal gevallen op Hollandveen.
Het bovenste deel van de ophoogpakketten, vanaf het maaiveld tot op de bovenkant van de resten van
de stadsmuur en de toren op een diepte van circa 2.5 - 3.3 meter +NAP (en grotendeels op een diepte
van 3.0 - 3.2 meter +NAP) bestond, als gevolg van de sloop van de bebouwing uit de 19de eeuw en de
bouw van het horecagebouw in de 20ste eeuw en de recente sloop daarvan, uit subrecent en recent
verstoorde/ opgebrachte grond. Dit betrof ophooglagen, bestaande uit zandlagen met puinbrokjes,
kalkbrokjes en kiezels, en lagen met baksteenpuin. Er moet dan ook worden geconcludeerd dat ter
plaatse van het onderzoeksgebied vrijwel alle resten van de bebouwing en infrastructuur van na 1600
A.D. zijn vernietigd. Dit kan ook worden afgeleid uit het feit dat de enige resten uit de Nieuwe Tijd
die zijn aangetroffen - naast enig vondstmateriaal in secundaire context - de vijf poeren van het huis
uit de tweede helft van de 18de eeuw, enige resten van muren en keldervloeren van de bebouwing uit
de 19de eeuw en de vloer van een kelder van het recent gesloopte gebouw uit de 20ste eeuw betreffen en
dat deze resten zijn aangetroffen op ongeveer hetzelfde niveau als de bovenkant van de afgekapte
resten van de laatmiddeleeuwse stadsmuur en toren. Ook van de op alle kaarten uit de 17de eeuw
afgebeelde beschoeide stenen kade zijn geen resten aangetroffen.
Vanaf de bovenkant van de resten van de stadsmuur en de toren was ter plaatse van het grootste deel
van het onderzoeksgebied sprake van oudere ophooglagen. Het vaststellen van de ouderdom en de
aard van de verschillende ophooglagen is lastig. Dit omdat bij de aanleg van de proefput niet dieper is
gegraven dan tot een niveau dat slechts circa 0.2 - 0.8 meter beneden de bovenkant van de resten van
de stadsmuur en de toren was gelegen. Over de aard van de diepere bodemlagen is daardoor weinig
informatie beschikbaar. Alleen bij het booronderzoek met de avegaarboor is hierover enige informatie
verkregen, maar ook daarbij zijn geen duidelijke leeflagen/ bewoningsniveau 's aangetroffen.
Daarnaast is hier ook sprake geweest van vele veranderingen die in de loop van de Late Middeleeuwen
hebben plaatsgevonden. Zo is het wel waaarschijnlijk, maar niet zeker, dat hier vanaf de 11de/ 12de
eeuw al een dijk langs de Merwede aanwezig is geweest. Evenmin is het zeker dat hier vervolgens in
de 14de eeuw een stadswal is aangelegd en of er toen al sprake is geweest van bebouwing ter plaatse
van het plangebied. Er zijn tot een diepte van 4.5 meter beneden de onderkant van de bouwput (circa
2.0 meter –NAP) ondoordringbare puinlagen (mogelijke muren of funderingen) aangetroffen. Dat
zouden funderingen van de stadsmuur en de toren kunnen betreffen, maar ook resten van oudere
bebouwing. Evenmin kan woorden uitgesloten dat er in sommige ophoogpakketten resten van
gesloopte muurdelen aanwezig zijn die dezelfde weerstand bieden als een fundering of muur in situ.
De stadsmuur lijkt te zijn aanlegd in de periode van 1390 - 1417, nadat de stad in 1382 stadsrechten
had gekregen. Voor wat betreft de bouw van de stadmuur is sprake geweest van verschillende
bouwfasen en latere aanpassingen, waarschijnlijk samenhangend met de bouw van het kasteel in de
periode van 1412 - 1417, op een afstand van circa 50 meter ten westen van het opgegraven deel van de
stadsmuur en de toren. Er bestaat evenmin duidelijkheid over de aard, fasering en datering van de in de
late Middeleeuwen en in de 16de eeuw aan de binnenzijde van de stadsmuur gelegen bebouwing.
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Een beperkende factor is ook dat er in de boringen zeer weinig scherp dateerbaar vondstmateriaal is
aangetroffen. Daarnaast bestaat er onvoldoende duidelijkheid over de aanwezige waterpartijen en de
fasering van de demping daarvan. Het lijkt er op dat de stadsmuur aanvankelijk direct met de voet in
de Merwede heeft gestaan, zoals dat in de 16de eeuw nog steeds het geval was aan de oostzijde van de
stad. Daar stonden de stadsmuur en de bijbehorende torens toen nog direct aan/in het water van de
Linge (zie Afbeeling 70).
Waarschijnlijk is daar voor het deel van de stadsmuur langs de Merwede verandering in gekomen toen
daar in de periode van 1461 - 1479 ter plaatse van de zuidwestelijke hoek van de stad de Blauwe
Toren werd gebouwd. Het lijkt aannemelijk dat daar toen het grondlichaam is aangebracht dat op de
kaarten uit de eerste helft van de 16de eeuw wordt weergegeven tussen de stadsmuur en de Merwede.
Mogelijk is dit grondlichaam daar (mede) aangebracht om de Blauwe Toren van een (gedeeltelijke)
ringgracht te kunnen voorzien. Er zijn echter enige archeologische aanwijzingen op basis waarvan zou
kunnen worden geconcludeerd dat de aanleg van het grondlichaam in het begin van de 16de eeuw heeft
plaatsgevonden. De belangrijkste daarvan is de stortkoker aan de buitenzijde van de stadsmuur waarin
vondstmateriaal uit het begin van de 16de eeuw is aangetroffen. Op basis daarvan zou kunnen worden
aangenomen dat er daar tot die tijd nog open water aanwezig is geweest. Dat lijkt weer in tegenspraak
met het feit dat er aan de buitenzijde van de stortkoker resten van ingemetseld muurwerk zichtbaar zijn
wat zou kunnen worden geinterpreteerd als een aanwijzing voor een aanbouw aan die zijde van de
stortkoker. 42 In dat geval moet daar echter al wel een grondlichaam aamwezig zijn geweest. Evenmin
kan worden uitgesloten dat de stortkoker al eerder buiten gebuik is geraakt als gevolg van het
aanbrengen van een grondlichaam, maar dat deze daarna nog gedurende een langere periode verder is
volgestort met afval. Het is ten slotte ook mogelijk dat het grondlichaam langs de Merwede in
meerdere fasen is opgebracht en is uitgebreid.
Tijdens de aanleg van de dijk, de mogelijke stadswal in de 14de eeuw, de bouw van de stadsmuur en
het gebruik daarvan voorafgaand aan het aanbrengen van het grondlichaam aan de zijde van de
Merwede zullen dus grond, bouwmaterialen en afval in de Merwede terecht zijn gekomen Hetzelfde
geldt voor de waterdoorlaat (heul) naast de toren en de aan de binnenzijde van de stadsmuur gelegen,
daarop aansluitende watergang, die daaar waarschijnlijk aanwezig is geweest tot de bouw van de
nieuwe vestingwerken en de aanleg van de Duivelsgracht aan het einde van de 16de eeuw. In vele
boringen zijn tot op grote diepte (maximaal 6.8 meter beneden de bodem van de bouwput, circa 4.3
meter –NAP, lagen met puinbrokjes aangetroffen, die daarvoor een bevestiging lijken te vormen. De
brokken en brokjes werden aangetroffen in het voormalige stroombed van de Merwede (zie Tabel 9)
en in de daarop waarschijnlijk in de tweede helft van de 15de eeuw of het begin van de 16de eeuw
opgebrachte ophooglagen van het grondlichaam. Alleen in Boring nr. 9, 17 en 40 werd daar in de
ophooglagen geen baksteenpuin aangetroffen. De op grote diepte aangetroffen lagen met baksteen
kunnen samenhangen met funderingen en struturen, maar het zou (ten dele) ook gestorte - al dan niet
van elders aangevoerde - grond met (zeer grote) puinresten kunnen betreffen.
Het in Boring nr. 23 op een diepte van 6.3 - 6.7 meter beneden de bodem van de bouwput (3.8 - 4.2
meter –NAP) aangetroffen aardewerkfragment uit de periode van 1300 - 1375 A.D. (s2-kan-23 uit
Langerwehe) kan een aanwizing zijn voor de aanwezigheid van bebouwing en/of bewoning in die
periode. Tevens is dit een bewijs dat daar in de 14de eeuw nog tot op die diepte open water aanwezig is
geweest, dat pas later is gedempt. Hetzelfde geldt voor Boring nr. 34, waarin op een diepte van 4.9 5.8 meter beneden de bodem van de bouwput (2.4 - 3.3 meter –NAP), naast grote hoeveelheden
baksteenpuin, een fragmentje leisteen en een stukje bot, ook twee fragmenten Grijsbakkend aardewerk
aangetroffen (zie Afbeelding 75). Ook dit betreft de zone ter plaatse van de voormalige geul van de
Merwede. Grijsbakkend aardewerk werd nog wel geproduceerd in de 15de eeuw, maar het hoogtepunt
van deze aardewerkcategorie was in de 14de eeuw.

42

Hundertmark, 2017: 19
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Op het Hollandveen, dat slechts ter plaatse van 8 boringen is aangetroffen, waren humeuze kleilagen
aanwezig. Daarvan is niet zeker of deze door overstromingen zijn afgezet, of dat dit het onderste deel
van het antropgene ophoogpakket betreft. Zo lijkt ter plaatse van Boring nr. 9, nr. 17 en nr. 18 de
oorspronkelijke waterbodem aanwezig te zijn geweest op een diepte van 5.1 - 5.5 meter beneden de
bodem van de bouwput (2.6 - 3.1 meter –NAP). De lagen daaronder bestonden uit humeuze en sterk
zandige kleilagen. Op basis van de brokjes baksteen in de naastgelegen Boring nr. 19 (op een diepte
van 3.8 meter –NAP) en de vergelijkbare samenstelling van de bodemlaag, moet echter worden
geconcludeerd dat de natuurlijk ogende kleilagen in deze boringen ook ophooglagen kunnen betreffen.
De top van het Hollandveen is op veel grotere diepte aangetroffen dan op basis van de beschikbare
geologische gegevens kon worden verwacht. Op basis van de Geologische Kaart van Nederland 1:
50.000, Blad Gorinchem, kan worden aangenomen dat de top van het Hollandveen normaal gesproken
kan worden verwacht op een diepte van circa 1 meter –NAP (met uitschieters tot 2 meter –NAP). Dat
de top van het Hollandveen ter plaatse van 8 boringen is aangetroffen op een diepte van 3.30 - 3.95
meter –NAP lijkt samen te hangen met de enorme gronddruk van de toren, de stadsmuur en het dikke
pakket antropgene ophooglagen. Ter plaatse van de andere boringen is het Hollandveen
waarschijnnlijk nog dieper in de ondergrond gedrukt, is het geeodeerd door de Merwede, of is het
vergraven bij de aanleg van de dijk en/of de stadsmuur.
De totale dikte van de antropgene ophooglagen bedroeg 10 - 11 meter. Daarvan is alleen de bovenste
3.5 meter blootgelegd, tot op een diepte van 2.47 meter +NAP. Het bovenste deel daarvan betrof
recent en subrecent verstoorde/ opgebrachte lagen en alleen de onderste 0.8 meter betrof onverstoorde
lagen met archeologische resten uit de Late Middeleeuwen.
Ter plaatse van het onderzoeksgebied zijn naast enige bebouwingsresten uit de 19de en 20ste eeuw,
resten aangetroffen van de laatmiddeleeuwse stadsmuur (met schietgaten en de resten van de poeren
van een waarschijnlijk niet gerealiseerde weergang aan de binnenzijde), een bijbehorende ronde
vestingtoren met schietgaten, de resten van een trap van laatmiddeleeuwse bebouwing aan de
binnenzijde van de stadsmuur, resten van een laatmiddeleeuwse stortkoker aan de buitenzijde van de
stadsmuur en een vijftal poeren die zijn gerelateerd aan het huis dat hier in de tweede helft van de 18de
eeuw en het begin van de 19de eeuw aanwezig is geweest.
De stadsmuur was opgebouwd uit rode bakstenen met een formaat van 24.5/ 25.5 x 11.5/ 12.0 x 5.0/
5.5 centimeter, met witte kalkmortel tussen de bakstenen. Dit formaat komt overeen met het formaat
van de bakstenen in het deel van de stadsmuur, dat bij eerder onderzoek in de Keizerstraat is
aangetroffen. Als specie was grove kalkmortel gebruikt. De dikte van de stadsmuur bedroeg circa 1.03
meter. Aan de binnenzijde van de stadsmuur waren de aanzetten aanwezig van steunberen, met een nu
nog waarneembare variabele tussenruimte van maximaal 1.17 meter en een waarneembare diepte van
0.35 meter. Boven het niveau van de onderkant van de bouwput waren 13 steenlagen zichtbaar. De 10lagenmaat bedroeg 0.64 meter en de 5-lagenmaat 0.34 meter. Het metselwerk van de stadsmuur was
opgetrokken in kruisverband. In de stadsmuur waren drie kanonsschietgaten aangebracht die waren
omlijst met grote blokken Ledesteen. De diameter van de ronde vestingtoren bedroeg 9 meter en de
dikte van de torenmuur bedroeg 1.80 - 1.95 meter. Ook in de toren waren drie kanonsschietgaten
aangebracht (met daarboven verticale kijkspleten). Ook deze schietgaten waren omlijst met grpte
blokken Ledesteen. Voor de nadere bouwkundige aspecten en details wordt verwezen naar Hoofdstuk
4, het bouwhistorisch onderzoek (Van Reenen, 2017; zie Bijlage 10) en het aanvullend bouwhistorisch
onderzoek (Hundertmark, 2017).
De bakstenen constructies van de verdedigingswerken waren tot een maximale hoogte van 3.28 meter
+NAP (circa 0.8 meter boven de onderzijde van de nieuw aangelegde bouwput) in situ bewaard
gebleven en zijn waarschijnlijk nog tot een diepte van 2.0 - 4.5 meter beneden de bodem van de
bouwput aanwezig. Ten dele zouden dit ook nog resten van oudere bebouwing kunnen betreffen. Het
bij het onderzoek aangetroffen deel van de laatmiddeleeuwse vestingwerken is waarschijnlijk
gebouwd in de periode van 1390 - 1420 A.D. en wordt nog weergegeven op een kaart uit 1592. Rond
1612 A.D. waren de laatmiddeleeuwse vestingwerken volledig verdwenen en was ter plaatse van het
onderzoeksgebied alleen nog een beschoeide stenen kade aanwezig.
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Bij het proefsleuvenonderzoek zijn 95 vondsten geborgen met een gezamenlijk gewicht van 93 kilo en
395 gram (zie Tabel 6 en Bijlage 5). Daarnaast zijn 12 monsters genomen van het bouwmateriaal
(baktenen, mortel en natuursteen) met een gezamenlijk gewicht van 28 kilo en 525 gram (zie Tabel 7).
Het vondstmateriaal (vondsten en monsters) bestond uit aardewerkfragmenten, metaal, glas, dierlijk
botmateriaal en bouwmateriaal, waaronder bewerkt natuursteen. De beide duimen uit de schietgaten in
de stadsmuur zijn contemporain met de stadsmuur en kunnen in het laatste deel van de 14de eeuw/ het
begin van de 15de eeuw worden gedateerd. Het vondstmateriaal uit de stortkoker dateert uit het begin
van de 16de eeuw. In de vulling van het schietgat Spoor nr. 6 werd een aardewerkfragment uit de 17de
eeuw aangetroffen. Het overige in de hoger gelegen ophooglagen aangetroffen vondstmateriaal dateert
uit de Nieuwe Tijd Midden - Nieuwe Tijd Laat. Bij de Archeologische Begeleiding van de
avegaarboringen zijn 4 aardewerkfragmenten, enkele fragmenten bot en leisteen en zeer brokjes en
brokken baksteen en mortelresten aangetroffen (zie Tabel 10 en Bijlage 5). De
conserveringsomstandigheden kunnen als goed worden aangemerkt; ook het dierlijk botmateriaal en
het ijzer waren redelijk goed geconserveerd bewaard gebleven.

8.3 Aanbevelingen
Zowel op basis van de fysieke alsook de inhoudelijke criteria, zoals vastgelegd in het deelproces
Waarderen van de KNA 3.3, Bijlage IV, is sprake van een behoudenswaardige archeologische
vindplaats. De resten van de laatmiddeleeuwse verdedigingswerken zijn van locaal, regionaal en
bovenregionaal belang.
Bij de aanleg van de bouwput, tot een diepte van 2.47 meter +NAP, zijn de relevante archeologische
niveaus en resten slechts in zeer beperkte mate verstoord. Alleen bij de aanleg van de onderste 0.8
meter van de bouwput werden onverstoorde archeologische niveau 's en bebouwingsresten
aangesneden. De resten van de stadsmuur en de bijbehorende toren zijn iets verlaagd en vervolgens op
zorgvuldige wijze ingepast in de vloer van het nieuwe hotel. Daarnaast is er voorafgaand aan het
aanbrengen van de heipalen een booronderzoek uitgevoerd om te voorkomen dat de heipalen zouden
stuiten op de laatmiddeleeuwse bebouwingsresten en deze zouden verstoren. Op basis van dat
booronderzoek en de archeologische begeleiding daarvan is het palenplan aangepast. De onder het
hotel aanwezige behoudenswaardige archeologische resten zijn dus grotendeels in situ behouden en er
bestaat geen risico dat deze resten nog zullen worden aangetast.
Op basis van het archeologisch onderzoek kan worden geconcludeerd dat er direct rondom het
onderzoeksgebied en de nieuwbouw nog veel meer behoudenswaardige resten aanwezig zijn. Zo is ten
oosten van het plangebied de voortzetting van de stadsmuur aanwezig en kunnen op korte afstand de
resten van de volgende vestingtoren worden verwacht. Direct ten noorden van het plangebied kunnen
nog resten worden verwacht van het aan de binnenzijde van de stadsmuur gelegen gebouw uit de Late
Middeleeuwen. Ook direct ten noordwesten van het plangebied zijn nog resten van de stadsmuur
aanwezig, ook ter plaatse van de Duivelsgracht. 43 Op een afstand vanaf 50 meter ten noordwesten van
het plangebied zijn in de Duivelsgracht hoogstwaarschijnlijk nog resten aanwezig van de Blauwe
Toren. Ten westen en ten zuidwesten van het plangebied zouden nog resten aanwezig kunnen zijn van
de beschoeide stenen kade die daar in het begin van de 17de eeuw is aangelegd.
Er wordt dan ook geadviseerd om aan dit gehele gebied de status van gemeentelijk archeologisch
monument en een van rijkswege beschermd archeologisch monument toe te kennen. Daarnaast wordt
geadviseerd om voorafgaand aan en tijdens alle diepere bodemingrepen in dit gebied en het
uitbaggeren van de Duivelsgracht altijd archeologisch onderzoek te doen uitvoeren.

43

Op 5 april 2017 is door de heer Siera en de heer Van Pelt met een sondeerijzer onderzoek gedaan naar de
aanwezigheid van de stadsmuur in de Duivelsgracht. Op basis daarvan is geconstateerd dat de muur ook ter
plaatse van de gracht aanwezig is en in een rechte lijn doorloopt (Sierra, 2017).
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Verklarende woordenlijst
antropogeen

door menselijk handelen

C14 datering

bepaling van het gehalte aan radioactieve koolstof (C14) van organisch
materiaal (hout, houtskool, schelpen, etc.) waaruit de ouderdom kan worden
afgeleid. Deze ouderdom wordt opgegeven in jaren voor 1950 A.D.

differentiële klink

verschijnsel waarbij zones door geologische of fysische processen laag of
hoog ten opzichte van elkaar komen te liggen; ook wel omgekeerde klink of
reliëfinversie genoemd

dy

organische afzetting, bestaande uit fijn verdeelde afgestorven plantenresten, in
stilstaand water bezonken

erosie

verzamelnaam voor processen die het aardoppervlak aantasten en los
materiaal afvoeren. Dit vindt voornamelijk plaats door de inwerking van wind,
ijs of stromend water

eutroof veen

veen dat is ontstaan in een voedselrijk milieu

fluviatiel

onder invloed van een rivier

geul

rivier- of kreekbedding

gorzenlandschap

gebied dat boven het gemiddelde hoogwaterpeil ligt en pas bij de hoogste
vloeden onderloopt

gyttja

organische afzetting, bestaande uit fijn verdeelde afgestorven plantenresten, in
stilstaand water bezonken

Hollandveen

Alle veenpakketten die gedurende het Holoceen zijn ontstaan met uitzondering
van het basisveen. De definitie van ‘Hollandveen’ betreft dus in feite bijna alle
veenpakketten die gedurende de afgelopen 8.000 jaar zijn ontstaan

Holoceen

jongste geologisch tijdvak (vanaf de laatste IJstijd: circa 10.000 jaar voor Chr.
tot heden)

in situ

bewaard gebleven binnen de oorspronkelijke context/ locatie; dit met name
met betrekking tot onverstoorde archeologische sporen en vondsten

klink

maaivelddaling van veen- en kleigronden door gronddruk, ontwatering,
oxidatie van organisch materiaal en krimp

meanderen

zich bochtig door het landschap slingeren (van waterlopen)

mesotroof veen

veen, dat in matig voedselrijk milieu is ontstaan

modderklei

afzettingen in het perimariene gebied, bestaande uit kleiige venen en venige
kleien

moernering

veenafgraving, hoofdzakelijk ten behoeve van zoutwinning en de winning van
brandstof (turf)

81

oligotroof veen

veen dat is ontstaan in voedselarm, relatief droog milieu

oxidatie

(traag) verbrandingsproces van organisch materiaal in reactie met zuurstof

perimarien

het milieu, waarin de sedimentatie wordt beïnvloed door de zee (via het rivieren kreekstelsel), maar waar mariene afzettingen van betekenis ontbreken

Pleistoceen

geologisch tijdperk dat ongeveer 2.6 miljoen jaar geleden begon. De tijd van
de IJstijden, maar ook van gematigd warme perioden. Het Pleistoceen
eindigde met het begin van het Holoceen

pollenanalyse

statistische studie van stuifmeelkorrels en sporen, die in sedimenten gevonden
worden. Doel is onder meer milieureconstructie

regressiefase

periode waarin het water zich terugtrekt (als gevolg van een daling van de
zeespiegel, of als gevolg van sluiting van strandwallencomplex) na een
transgressiefase

sediment

afzetting gevormd door bezinksel of neerslag

sondeerijzer

lange, dunne metalen 'prikstok', die onder meer wordt gebruikt om
antropogene sporen te op te sporen

stroomrug

restant van een door zand- en klei-afzettingen verlandde, oude stroomgeul.
Door differentiële klink meestal hoger gelegen dan de omgeving

transgressiefase

fase waarin de invloed van de zee zich landinwaarts uitbreidt (als gevolg van
stijging van de zeespiegel of als gevolg van erosie van het
strandwallencomplex)

verlandingsklei

klei die aan het einde van een transgressiefase wordt afgezet
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Toponiem:
Kadastrale gegevens:
Huidig grondgebruik:
Toekomstige situatie:
Kaartblad:
Geologie:
NAP-hoogte maaiveld
onderzoeksgebied:
Oppervlakte plan- en
onderzoeksgebied:
Kaart onderzoeksgebied:
ARCHIS-Onderzoeksmelding
nr.:
Deponering:

Buiten de Waterpoort
Kadastrale Gemeente Gorinchem, Sectie B, nr. 2265 en 2266
Groenstrook (voormalige bebouwing)
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Bijlage 2
Archeologische en geologische tijdschaal

In dit overzicht zijn de geologische en archeologische hoofdperioden weergegeven. De dateringen in de
middenkolom (voor en na Chr.) zijn gekalibreerd en bieden de betrouwbaarste dateringen. Bron: RCE, 2014.
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Bijlage 3
Overzicht voor het Holocene gebied van de gebruikelijke
lithostratigrafische indeling en de vertaling naar de
lithostratigrafie van De Mulder et al., 2003
Klassieke terminologie

Terminologie van De Mulder et al., 2003

Afzettingen van Duinkerke III (a, b)
Afzettingen van Duinkerke II
Afzettingen van Duinkerke I (a, b)
Afzettingen van Duinkerke O

Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren

Hollandveen
Basisveen

Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Formatie van Nieuwkoop, Basisveen Laag

Afzettingen van Calais IV
Afzettingen van Calais III
Afzettingen van Calais II
Afzettingen van Calais I

Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer

Jonge Duin- en Strandafzettingen
Oude Duin- en Strandafzettingen

Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort

Afzettingen van de Formatie van Twente
(dekzand)

Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden

Afzettingen van de Formatie van Kreftenheye
(rivierduinen)
Afzettingen van de Formatie van Kreftenheye
Afzettingen van de Formatie van Kreftenheye
(Afzettingen van Wijchen)

Formatie van Boxtel, Laagpakket van Delwijnen

Afzettingen van Tiel III
Afzettingen van Tiel II
Afzettingen van Tiel I (a, b)
Afzettingen van Tiel O

Formatie van Echteld
Formatie van Echteld
Formatie van Echteld
Formatie van Echteld

Afzettingen van Gorkum IV
Afzettingen van Gorkum III
Afzettingen van Gorkum II
Afzettingen van Gorkum I

Formatie van Echteld
Formatie van Echteld
Formatie van Echteld
Formatie van Echteld

Formatie van Kreftenheye
Formatie van Kreftenheye, Laag van Wijchen
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Bijlage 4
Sporenlijst
Spoor Put Vlak Interpretatie Contemporain Omschrijving
Datering
nr.
nr.
met
1
2 1
Fundering
Fundering,
(sub-)recent, NTC
aangetroffen direct beneden de (tweede
toplaag.
helft 20ste
eeuw)
2
3 3
Vestingtoren Spoor nr. 3 en Toren, rond; aan de buitenzijde LMEB
6 (stadsmuur) en aan de binnenzijde is de
muur gehoekt; de zuidelijke
helft van de vestingtoren is
zichtbaar op het niveau van de
nieuw aangelegde bouwput; de
muur van de vestingtoren is 1.7
meter dik; de toren is
opgebouwd uit rode baksteen
gevoegd met witte kalkmortel;
baksteenformaat = 26 x 12 x 5
centimeter; de vestingtoren is
aan de buitenzijde voorzien van
een speklaag van afgeschuurde
en rechte natuursteen blokken;
aan de buitenzijde van de
vestingtoren zijn 3 schietgaten
waargenomen, omlijst met
natuurstenen blokken; aan de
binnenzijde van de schietgaten
zitten nissen, die aan de
bovenzijde zijn afgezet door
rollagen van bakstenen (in
totaal 8 bakstenen, 0.85 meter
breed); de nissen van de
schietgaten zijn in een latere
fase
dichtgezet
met
IJsselstenen; van de toren waren
9 steenlagen zichtbaar boven
het niveau van de onderzijde
van de nieuw aangelegde
bouwput; 5-lagenmaat = 0.34
meter;
onregelmatig
metselverband.
3
3 3
Stadsmuur
Spoor nr. 6
Stadsmuur, het deel direct ten LMEB
oosten van de toren; de breedte
van de stadsmuur bedroeg 1.03
meter;
de
stadsmuur
is
opgebouwd uit rode bakstenen,
gevoegd
met
kalkmortel;
baksteenformaat = 24.5/ 25 x 12
x 5.5 centimeter; aan de
binnenzijde van de stadsmuur
(noordzijde) zijn 2 bakstenen
steunberen waargenomen (1.17
meter breed en circa 0.35 meter
diep, voor zover zichtbaar); aan
de noordzijde springt de
stadsmuur na 10 steenlagen 3
centimeter in en loopt dan iets
schuin weg naar beneden; in
89

Opmerkingen
Foto nr. 2

Foto nr. 11; Monster nr. 1
(complete bakstenen), en
4 t/m 8 (mortelmonsters)

Foto nr. 4 en 5; Monster
nr. 2 (mortelmonster)

Spoor Put Vlak Interpretatie Contemporain Omschrijving
Datering
nr.
nr.
met
totaal waren 13 steenlagen
zichtbaar vanaf het niveau van
de onderzijde van de nieuw
aangelegde
bouwput;
10lagenmaat = 0.64 meter; 5lagenmaat = 0.39 meter;
onregelmatig
metselverband;
het schietgat van Spoor nr. 6 is
geïntegreerd in de stadsmuur;
aan de noordoostzijde van de
stadsmuur zijn bakstenen muren
waargenomen, en een deel van
een trapconstructie.
4
3 3
Fundering
Spoor nr. 5, 7, Fundering, (sub-)recent, van NTC
8 en 9
kelderconstructie direct ten (tweede
noorden van de toren, Spoor nr. helft 20ste
2; breedte van de fundering is eeuw)
0.21 meter; 1-steens brede
fundering; rode en grijze
bakstenen; baksteenformaat =
22 x 9 x 6 centimeter; de
fundering is aan de binnenzijde
bepleisterd met cement; de
maximale hoogte van de
fundering bedroeg 0.42 meter;
metselverband = koppen strekken lagen.
5
3 3
Fundering
Spoor nr. 4, 7, Fundering, (sub-)recent, van NTC
8 en 9
een kelderconstructie direct ten (tweede
noorden van de toren Spoor nr. helft 20ste
2; 3 steenlagen hoog zichtbaar; eeuw)
baksteenformaat = 20 x 11 x
5.5;
fundering
is
niet
bepleisterd;
morteltype
is
cement
(Portland);
metselverband = koppen strekken lagen.
6
3 3
Schietgat
Spoor nr. 3
Schietgat aangebracht in de LMEB
stadsmuur, Spoor nr. 3; nog 2
bewerkte blokken natuursteen
zichtbaar; het schietgat heeft
een cirkelvormige vorm, een
diameter van 0.28 centimeter,
en een diepte van 0.21 meter;
het onderste natuurstenen blok
heeft verticaal een breedte van
0.70 meter en een hoogte van
0.26 meter; het bovenste
natuurstenen
blok
heeft
horizontaal een lengte van 0.52
meter en een breedte van 0.30
meter; aan binnenzijde (aan
noordwest zijde) was een
verticale metalen scharnier
aanwezig, waarschijnlijk voor
een luik; het schietgat is in een
latere fase dichtgezet met op
maatgemaakte, rode baksteen
(baksteenformaat = 25 x 12 x
5.5 centimeter); de nis in de
stadsmuur aan de noordzijde
90

Opmerkingen

Foto nr. 13

Foto nr. 13

Foto nr. 6; Vondst nr. 8,
9, 10 en 11
(aardewerkfragmenten en
dierlijk botmateriaal uit
(puin)vulling binnen nis
van schietgat)

Spoor Put Vlak Interpretatie Contemporain Omschrijving
Datering
nr.
nr.
met
van het schietgat was ook
dichtgezet met rode bakstenen
(baksteenformaat = 25 x 12 x
5.5 centimeter); de nis had aan
de noordzijde een opening van
0.62 meter breed; de drempel
aan de noordzijde van de nis
was opgebouwd uit rode
bakstenen (baksteenformaat =
26 x 13 x 6 centimeter); aan de
buitenzijde
van
beide
natuurstenen blokken van het
schietgat
was
een
(steenhouwers)merk
aangebracht in de vorm van een
'anker'.
7
3 3
Fundering
Spoor nr. 4, 5, Fundering, (sub-)recent, van NTC
8 en 9
een kelderconstructie direct ten (tweede
noorden van toren Spoor nr. 2; helft 20ste
breedte fundering is 0.21 meter; eeuw)
1-steens brede fundering; 2
steenlagen hoog zichtbaar;
baksteenformaat = 20 x 11 x
5.5; metselverband = koppen strekken lagen.
8
3 3
Fundering
Spoor nr. 4, 5, Fundering, (sub-)recent, van NTC
7 en 9
een kelderconstructie direct ten (tweede
noorden van de toren, Spoor nr. helft 20ste
2; breedte fundering is 0.17 eeuw)
meter; 2 steenlagen hoog
zichtbaar;
1-steens
brede
fundering; baksteenformaat =
16 x 8 x 4.5 centimeter (gele
IJsselstenen); morteltype is
cement;
metselverband
=
koppen - strekken lagen.
9
3 3
Fundering
Spoor nr. 4, 5, Cementvloer
van
een NTC
7 en 8
kelderconstructie direct ten (tweede
noorden van de toren, Spoor nr. helft 20ste
2.
eeuw)
10
3 3
Poer
Bakstenen poer, ten noorden NTB
van de stadsmuur, Spoor nr. 3;
dit betreft een onderdeel van het
hier in de 18de eeuw gebouwde
huis dat in het begin van de 19de
eeuw is gesloopt; de afmetingen
van de poer bedroegen 32.5 bij
32.5 centimeter; rood(bruine)
baksteen, gevoegd met witte
kalkmortel; baksteenformaat =
22 x 11 x ? centimeter.
11
3 3
Poer
Bakstenen poer, ten noorden NTB
van de stadsmuur, Spoor nr. 3;
dit betreft een onderdeel van het
hier in de 18de eeuw gebouwde
huis dat in het begin van de 19de
eeuw is gesloopt; de afmetingen
poer bedroegen 1.26 meter bij
0.81
meter;
donkerrode
baksteen, gevoegd met witte
kalkmortel; baksteenformaat =
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Opmerkingen

Foto nr. 13

Foto nr. 13

Foto nr. 13

Foto nr. 9

Foto nr. 7

Spoor Put Vlak Interpretatie Contemporain Omschrijving
Datering
nr.
nr.
met
25 x 12.5 x 6 centimeter; 12
steenlagen waren nog zichtbaar
vanaf niveau van onderzijde
nieuw aangelegde bouwput; 5lagenmaat = 0.36 meter; aan de
westkant was koud een 3steenlagen
hoog
muurtje
geplaatst tegen poer; de 3steenlagen hoge muur was
opgebouwd uit roodbruine
baksteen (baksteenformaat =
21.5 x 10 x 5 centimeter);
onregelmatig metselverband.
12
3 3
Poer
Bakstenen poer, ten noorden NTB
van de stadsmuur, Spoor nr. 3;
dit betreft een onderdeel van het
hier in de 18de eeuw gebouwde
huis dat in het begin van de 19de
eeuw is gesloopt; de afmetingen
van de poer bedroegen 1.26 bij
0.76 meter; rode baksteen,
gevoegd met witte kalkmortel; 8
steenlagen waren nog zichtbaar
vanaf het niveau van de
onderzijde van de nieuw
aangelegde
bouwput;
5lagenmaat = 0.35 meter;
onregelmatig metselverband.
9999 3 1
Fundering
Fundering van rode, oranje en NTC
gele bakstenen (deels machinaal (tweede
vervaardigd)
op
betonnen helft 20ste
platen; de breedte van de eeuw)
fundering bedroeg 0.22 meter;
baksteenformaat = 21 x 11 x 6
centimeter;
mortel
=
grijsblauwe,
harde
cementmortel;
verband
=
tweemaal strek naast elkaar;
fundering maakt hoek van oost/
west - noord/ zuid aan
westzijde; de fundering is
waarschijnlijk onderdeel van
een gebouw uit tweede helft van
de 20ste eeuw.
13
3 3
Poer
Bakstenen poer, ten noorden NTB
van de stadsmuur, Spoor nr. 3;
dit betreft een onderdeel van het
hier in de 18de eeuw gebouwde
huis dat in het begin van de 19de
eeuw is gesloopt; de afmetingen
van de poer bedroegen 0.96 bij
0.76 meter; rode baksteen,
gevoegd met witte kalkmortel; 9
steenlagen waren nog zichtbaar
vanaf het niveau van de
onderzijde van de nieuw
aangelegde
bouwput;
5lagenmaat = 0.37 meter;
onregelmatig metselverband.
14
3 3
Poer
Bakstenen poer, ten noorden NTB
van de stadsmuur, Spoor nr. 3;
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Opmerkingen

Foto nr. 8; Monster nr. 3
(mortelmonster)

Foto nr. 3

Foto nr. 18

Foto nr. 19

Spoor Put Vlak Interpretatie Contemporain Omschrijving
Datering
nr.
nr.
met
dit betreft een onderdeel van het
hier in de 18de eeuw gebouwde
huis dat in het begin van de 19de
eeuw is gesloopt; de afmetingen
van de poer bedroegen 0.88 bij
0.83 meter; rode baksteen,
gevoegd met witte kalkmortel; 9
steenlagen waren nog zichtbaar
vanaf het niveau van de
onderzijde van de nieuw
aangelegde
bouwput;
5lagenmaat = 0.38 meter;
onregelmatig metselverband.
15
3 3
Afgekapt deel
Afgekapt, mogelijk voor aanleg LMEB
stadsmuur
(sub-)recente kelder, zelfde
bakstenen als Spoor nr. 3,
kalkmortel
16
3 3
Schietgat
Spoor nr. 2, 3 Schietgat aangebracht in de LMEB
stadsmuur, Spoor nr. 3; nog 2
bewerkte blokken natuursteen
zichtbaar; het schietgat had een
cirkelvormige
vorm,
een
diameter van 0.28 centimeter,
en een diepte van 0.18 meter;
aan de binnenzijde (aan
zuidwest zijde) was een
verticale metalen scharnier
aanwezig, dat mogelijk voor
een luik; het schietgat is in een
latere fase dichtgezet met op
maat gemaakte, rode baksteen
(baksteenformaat = 25 x 12 x
5.5 centimeter); de nis had aan
de noordzijde een opening van
0.66 meter breed; de drempel
aan de noordzijde van de nis
bestond uit rode bakstenen
(baksteenformaat = 24 x 12 x 6
centimeter)
17
3 3
Schietgat
Spoor nr. 2, 3 Schietgat aangebracht in de LMEB
stadsmuur, Spoor nr. 3; nog 2
bewerkte blokken natuursteen
zichtbaar; het schietgat is in een
latere fase dicht gezet met op
maatgemaakte, rode baksteen
(baksteenformaat = 25 x 12 x
5.5 centimeter); de nis had aan
de noordzijde een opening van
0.64 meter breed; de drempel
aan de noordzijde van de nis
bestond uit rode bakstenen
(baksteenformaat = 24 x 12 x 6
centimeter)
18
3 3
Stortkoker
Spoor nr. 3
De vierkante stortkoker had een LMEB
omvang van 1.20 x 1.20 meter.
De breedte van de muren
bedroeg 23 centimeter. De
binnenruimte had een diameter
van 71 centimeter, van zuid
naar noord en 68 centimeter van
west naar oost. Boven het vlak
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Opmerkingen

Foto nr. 16

Foto nr. 15

Foto nr. 17

Foto nr. 21

Spoor Put Vlak Interpretatie Contemporain Omschrijving
Datering Opmerkingen
nr.
nr.
met
waren nog 12 steenlagen
aanwezig. Voor de stortkoker
zijn rode bakstenen met een
formaat van 24.5-25.5 x 11.5-12
x 5-5.5 centimeter gebruikt, die
met kalkmortel waren gevoegd.
De 5-lagenmaat bedroeg 32
centimeter. Aan de westelijke
binnenkant van de stortkoker
was op 10 steenlagen vanaf de
bovenkant een rij bakstenen
schuin gezet.
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Bijlage 5
Vondstlijsten
Vondstenlijst algemeen
Vondst
nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Spoor
nr.

6
6
6
6
Bij 15
16
16
16
15
18
18
18
18
18
18
6
17

Put nr. Vlak

Code Datum

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

KER
KER
KER
KER
KER
GLS
SXX
KER
ODB
KER
ODB
MCU
KER
ODB
MFE
ODB
KER
ODB
MFE
MCU
GLS
KER
MFE
MFE

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Opmerkingen

23-11-2016 AA Vlak zone (sub-)recente funderingsresten direct ten noorden van toren
23-11-2016 AA Vlak zone (sub-)recente funderingsresten direct ten noorden van toren
23-11-2016 AA Vlak direct ten oosten van vestingtoren
24-11-2016 AA Vlak direct ten noorden van middeleeuwse toren: fragment van tegel
24-11-2016 AA Vlak direct ten noorden van middeleeuwse toren
24-11-2016 AA Vlak direct ten noorden van middeleeuwse toren
25-11-2016 Bewerkt fragment natuursteen uit ophooglaag boven en ten oosten van stadsmuur Spoor nr. 3
25-11-2016 Uit vulling schietgat Spoor nr. 6 (noordzijde)
25-11-2016 Uit vulling schietgat Spoor nr. 6 (noordzijde)
25-11-2016 Uit puinvulling schietgat Spoor nr. 6 (westzijde)
25-11-2016 Uit puinvulling schietgat Spoor nr. 6 (oostzijde)
14-3-2017 Uit puinlaag rond Spoor nr. 15, puntlocatie
14-3-2017 Uit secundaire vulling schietgat
14-3-2017 Uit secundaire vulling schietgat
14-3-2017 Uit secundaire vulling schietgat
14-3-2017 AA vlak bij Spoor nr. 15
16-3-2017 Uit vulling spoor
16-3-2017 Uit vulling spoor
16-3-2017 Metaaldetectie, uit vulling spoor
16-3-2017 Metaaldetectie, munt
16-3-2017 Uit vulling spoor
16-3-2017 Uit vulling spoor, bouwmateriaal
16-3-2017 IJzeren duim uit schietgat
16-3-2017 IJzeren duim uit schietgat

Lijst aardewerk
Vondst Volg Materiaal
Code
Nr. code
1
a
KER
STGL

Type
STGLFLS

Vormtype
mineraalwater
fles

Bakselkleur

2

a

KER

INDUSWIT

Licht
geelbruin
wit

2

b

KER

PORSELEI PORKOP

wit

3

a

KER

ROOD

ROODBORD

oranje

4

a

KER

TEGEL

WANDPOLY

wit

5

a

KER

STGL

STGLFLS

5

b

KER

STGL

5

c

KER

INDUSWIT

8

a

KER

ROOD

ROODBORD

10

a

KER

STG

STGKAN

Oppervlakte
bewerking
zoutglazuur

Randtype

Bodemtype

Wanddikte
6.50 mm

Rand
aantal

2.2 tot 4.5
mm
4.5 mm
loodglazuur
binnenzijde

6.89 mm

Bodem
aantal

1

Wand Totaal Datering Datering
aantal
Begin
Eind
1
1 NTB
NTC

Gewicht in Opmerkingen
gram
85

4

5 NTC

NTC

52

1

1 NTC

NTC

27

1 NTB

NTB

1 NTB

NTB

1 NTB

NTC

20 inclusief
mortel
15

2 NTB

NTC

33

1

13.4 mm

Datering
Specifiek

1

106 r-bor-5

mineraalwaterfles grijs

5.84 mm

grijs

4.8 en
5.37 mm
2.21 mm

1

1 NTC

NTC

1

standvin 5.44 mm

1

1 LMEB

NTA

11

1 LMEB

NTA

wit
Raeren

roodbruin

bi. En bu loodglazuur

grijs

zoutglazuur op mond uitstekende ring rond
en bovenste deel hals de hals onder de
mondrand

95

4.0 mm

1

1675-1725

2

1

1450-1550

21

13

a

KER

ROOD

ROODKOP

rood

17

a

KER

ROOD

roodbruin

5.16 mm

17

b

KER

ROOD

ROODPAN

rood

17

c

KER

ROOD

ROODGRAP

rood

7.82 en
9.03 mm
6.07 mm

olielamp

bi. Geel glazuur

5.5 mm

1
2

3 NTA

NTA

1550-1650

1

1 NTA

NTA

1530-1575

1

3 LMEB

NTA

6 NTA

NTA

3

Lijst Metaal
Vondst Volgc Materiaal
Code Omschrijving
nr.
ode
15
a
MFE
SPIJKER
19

a

MFE

12

a

MBR

MUNT

20

a

MXX

23

a

24

a

Aantal

Gewicht in Datering
Datering
gram
Begin
Eind
2
62 NTA
NTB
2

70 LMEB

NTB

1

2 NTC

NTC

MUNT

1

1 LMEB

NTA

MFE

DUIM

1

1332 LMEB

LMEB

MFE

DUIM

1

781 LMEB

LMEB

1 cent

Lijst Glas
Vondst nr. Volgcode Materiaal
6

a

GLS

21

a

GLS

18

b

GLS

Code

Type

Omschrijving Rand aantal Bodem aantal Wand aantal Totaal Gewicht in gram Datering Begin Datering Eind
donkergroen glas

1

1

VENSTER GLAS groen
LOOD
VENSTER GLAS groen
LOOD

58 NTB
4 LMEB

LMEB

11

1 LMEB

LMEB

Lijst Organisch vondstmateriaal
Vondst nr. Volgcode Materiaal Code Type Aantal Gewicht in gram Datering Begin Datering Eind
11

a

ODB

AFVAL

4

127 LMEB

NT

9

a

ODB

AFVAL

4

35 LMEB

NT

14

a

ODB

AFVAL

16

751 LMEB

NT

16

a

ODB

AFVAL

1

37 LMEB

NT

18

a

ODB

AFVAL

13

99 LMEB

NT

Lijst Natuursteen
Vondst nr. Volgcode Materiaal
22

b

SLE

7

a

SZA

Code

Steensoort Bewerkingssporen Aantal Gewicht in gram Datering Begin Datering Eind
leisteen

STEENBLK ledesteen

bewerkt

1

2 LMEB

1

22500 LMEB

NTC
LMEB

Lijst Bouwmateriaal
Vondst nr. Volgcode Materiaal
22

a

KER

Code
DAKPAN

Aantal Gewicht in gram Lengte Breedte Dikte Bakselkleur Datering Begin Datering Eind
4

379

143

116 oranje

NTC

33

LMEB

NTB

96

2

3

114
61
141

1500-1600

232

Vondstenlijst avegaarboringen
Vondst
nr.

Boring
nr.

Beschrijving bodemlaag

Diepte vondsten (meter
t.o.v. NAP )

Vondstmateriaal

Datering

25
26
27
28

10
10
2
2

– 1.82
– 2.22 - 2.42
+ 0.04
– 2.46 m

1 brokje rode baksteen, 1 brokje mortel
2 brokjes rode baksteen, 3 brokjes mortel
3 grote brokjes oranjerode baksteen
1 groot brokje rode baksteen

LMEB
LMEB
LMEB
LMEB

29
30

31
31

– 1.04 - 1.34
– 2.54 - 3.04

2 grote brokjes gele baksteen en 2 stukjes hout
2 brokjes geel en oranjerode baksteen

LMEB
LMEB

27

sterk zandige klei, donkergrijs
sterk zandige klei, grijs
matig zandige klei, bruingrijs, met baksteen
matig zandige klei, grijsbruin, met
blauwgrijze humeuze kleilagen
matig zandige klei, grijs
matig zandige klei, grijsbruin, met blauwe
zweem (plantenresten)
sterk zandige klei, grijs

– 0.54 - 1.04

LMEB

33
33

sterk zandige klei, grijs
zand, matig grof, grijs

– 0.64
– 1.84 - 2.04

12 grote brokjes en 18 kleine brokjes baksteen
oranjerood en enkele geel, veel gruis en 15 stukjes
mortel en gruis
1 groot brokje oranjerood baksteen
3 grote brokjes baksteen rood en roodbruin en brokje
kalkmortel met mix van baksteengruis
5 brokjes baksteen en 1 brokje mortel
12 grote brokjes en 14 brokjes baksteen, rood en
oranjerood veel (60) kleine brokjes en gruis, 1 stukje
leisteen, 1 fragmentje bot, 2 kleine fragmenten
Grijsbakkend aardewerk, 7 stukjes hout en mortelgruis
1 klein fragment geglazuurd steengoed, randje,
mogelijk s2-kan-23 Langerwehe, rib met radstempel,
(1300 - 1375) en spikkels baksteen en mortel en
plantaardig materiaal
2 grote brokjes rode baksteen en 1 klein fragment
Roodbakkend aardewerk met draairingen, uitwendig
loodglazuur (kan?)
20 brokjes baksteen oranjerood (gruis, kleine stukjes)
1 groot brokje en 10 brokjes rode baksteen en 12
brokjes mortel en gruis
5 brokjes rode baksteen en 3 brokjes mortel

31

Monster
nr.

M16

32
33
34
35

M17
M13

33
34

klei, matig humeus, bruingrijs, vet
klei, donkergrijs
(MONSTER 5 liter)

– 2.84 - 3.34
– 2.49 - 3.09

36

M14

23

venige klei, bruin
(MONSTER 5 liter)

– 4.02 - 4.22

31

sterk zandige klei, blauw, met veel
plantenresten

– 3.24 - 3.84

zandige puinlaag
matig zandige klei, grijs, korrelig, met
humeus materiaal
bruine vette klei, stugge laag, licht gerijpt

– 0.78 - 1.78
– 1.66

37

38
39

M15
M18

26
8

40

M19

8

– 1.96

97

LMEB
LMEB
LMEB
LMEB
(13001400)
LMEB
(13001375)
LMEB
(14001500)
LMEB
LMEB
LMEB
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Bijlage 6
Monsterlijst
Monster nr. Spoor nr. Put Vlak Categorie
1

2

3

3

2
3
4
5
6

3
12
2
2
2

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

7

2

3

3

8

2

3

3

9
10
11

14
18
18

3
3
3

3
3
3

12

6

3

3

Datum

Opmerkingen

Bouwmateriaal 25-11-2016 Complete bakstenen uit toren Spoor
nr. 2
Mortelmonster 25-11-2016 Uit stadsmuur
Mortelmonster 25-11-2016 Uit poer 18de eeuws gebouw
Mortelmonster 25-11-2016 Toren: tussen steenlagen
Mortelmonster 25-11-2016 Toren: bovenvlak
Mortelmonster 25-11-2016 Toren: nis van dichtgemetseld
schietgat
Bouwmateriaal 25-11-2016 Toren (oostzijde): natuursteen
speklaag
Bouwmateriaal 25-11-2016 Toren (westzijde): natuursteen
speklaag
Bouwmateriaal 14-3-2017 Uit poer 18de eeuws gebouw
Grondmonster 15-3-2017 Uit vulling stortkoker
Mortelmonster 16-3-2017 Mortel afkomstig uit verbinding
tussen Spoor nr. 18 en 3
Natuursteen
16-3-2017 Natuursteen uit schietgat
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Bijlage 7
Fotolijst
Foto Datum Put Vlak Spoor Profiel/ Fotorichting Fotograaf
nr.
nr.
Coupe
1
1-11- 1 1
varia
H. H. J.
2016
Uleners
2
1-11- 2 1
varia
H. H. J.
2016
Uleners
3
21-11- 3 1
varia
A. C.
2016
Mientjes

4

Egaliseren van zone langs weg, direct
beneden straatniveau; overzichtsfoto
moderne funderingen Spoor nr. 9999 (vanuit
oosten en westen)
Baksteenconstructie ten noorden van
stadsmuur (Spoor nr. 3), trapconstructie
Stadsmuur (oostelijk deel)

3

3

3

3

3

3

6

3

3

11

3

3

12

3

3

10

3

3

11

25-11- 3
2016

3

2

varia

12

25-11- 3
2016
25-11- 3
2016

3

3

oosten

Bakstenen constructies (2 maal) in
piramidevorm (niet in situ: uit bovenzijde
ophooglagen van dijklichaam)
Vestingtoren (inclusief detailfoto's van 3
schietgaten en 3 rollagen aan binnenzijde
vestingtoren)
Stadsmuur (westelijk deel)

3

4, 5, 7,
8 en 9

westen

(Sub-)recente funderingen en cement-/
betonvloer, direct ten noorden van
vestingtoren Spoor nr. 2
Profiel nr. 1
Detail schietgat Spoor nr. 16 van
binnenzijde
Verdikking stadsmuur, afgekapt

7
8
9
10

13

14
15
16
17

18
19
20
21
22
23

25-112016
14-32017
14-32017
14-32017

3

14-32017
14-32017
15-32017
16-32017
16-32017
16-3-

A. C.
Mientjes
varia
A. C.
Mientjes
varia
A. C.
Mientjes
noordwesten A. C.
Mientjes
noordwesten A. C.
Mientjes
noordwesten A. C.
Mientjes
A. C.
Mientjes

T3 saneringszone

3

6

varia

T3 saneringszone

3

5

25-112016
25-112016
25-112016
25-112016
25-112016
25-112016
25-112016

Omschrijving

A. C.
Mientjes

A. C.
Mientjes
noordwesten A. C.
Mientjes
1

Schietgat (inclusief detailfoto's) van
schietgat in stadsmuur Spoor nr. 3
Poer 18de eeuws gebouw
Poer 18de eeuws gebouw
Poer 18de eeuws gebouw

3

3

16

A. C.
Mientjes
zuidwesten RW

3

3

15

varia

3

3

17

zuidwesten RW

Detail schietgat Spoor nr. 17 van
binnenzijde

3

3

13

noordoosten RW

Poer 18de eeuws gebouw

3

3

14

noordoosten RW

Poer 18de eeuws gebouw

3

3

18

noordwesten RW

Detail zuidwand Spoor nr. 18

3

3

18

varia

3

3

16

noordwesten RW

Stortkoker uit verschillende richtingen,
zijkanten en voorkant
Schietgat, vooraanzicht

3

3

17

noordwesten RW

Schietgat, vooraanzicht

RW

RW
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Foto Datum Put Vlak Spoor Profiel/ Fotorichting Fotograaf Omschrijving
nr.
nr.
Coupe
2017
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Bijlage 8
Tekeningenlijst
Tekening Datum Put Spoor Tekenaar
nr.
nr.
1
25-11- 3 3 en 6 L. R. van
2016
Wilgen

Omschrijving
Stadsmuur, Spoor nr. 3: overzicht metselverband in zijaanzicht;
kijkgat, Spoor nr. 6 in stadsmuur, Spoor nr. 3: overzicht opbouw en
metselverband in zijaanzicht
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104

Bijlage 9
Boorgegevens Avegaarboringen

Legenda boorstaten

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

