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1. Inleiding
1.1 Algemeen
Op 17 januari 2011 zijn op Vest 124 te Dordrecht graafwerkzaamheden uitgevoerd in
verband met een bodemsanering ter voorbereiding van nieuwbouw. Tijdens de
saneringswerkzaamheden is in opdracht van de sector Projectmanagement van de
gemeente Dordrecht een waarneming gedaan door het Bureau Monumentenzorg en
Archeologie van de gemeente Dordrecht.
Dit document betreft een korte rapportage van de waarneming. Dit type veldwerk is niet
gedefinieerd in de KNA 3.2 en het betreft het indien nodig documenteren van mogelijk
nog aanwezige archeologische waarden. Het gaat om locaties die, door een te klein
oppervlak, te geringe verstoringsdiepte of op basis van een bureauonderzoek bijgestelde
archeologische verwachting, niet onderzoeksplichtig zijn, maar waar tijdens de
werkzaamheden archeologische sporen aangetroffen kunnen worden. Om in dat geval te
voorkomen dat deze informatie verloren gaat, is door het Bureau Monumentenzorg en
Archeologie besloten dit soort onderzoeken, dat met name tijdens kleinschalige
bodemingrepen in de binnenstad regelmatig voorkomt, te documenteren in een
waarnemingsrapport. Het betreft geen KNA-conforme uitwerking van archeologische
gegevens, het is slechts een melding van de aan- of afwezigheid van archeologische
waarden. Het doel van de rapportage van een archeologische waarneming is het
verschaffen van (basis)informatie voor archeologische adviezen, bureauonderzoeken en
bij toekomstige, in de nabijheid gelegen, veldonderzoeken.
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1.2 Administratieve gegevens
Aard Onderzoek
Projectcode

waarneming tijdens beperkte bodemsanering
1102

ARCHIS
Vondstmeldingsnummer

n.v.t.

Periode
Datum onderzoek

LMEB - NT
17 januari 2011

Plangebied
Provincie
Gemeente
Plaats
Toponiem

Vest 124
Zuid Holland
Dordrecht
Dordrecht
Vest 124

RD-coördinaten
Centrum-coördinaat

105.624 / 425.159

Kadastrale gegevens
Gemeente code
Sectie
Perceelnrs.

DDT00
H
3247

Opdrachtgever

Sector Stadsontwikkeling, gemeente Dordrecht

Uitvoerder
Projectmedewerkers

Bureau Monumentenzorg & Archeologie, gemeente Dordrecht
J.A. Nipius

Autorisatie
Bevoegde overheid

Gemeente Dordrecht

Archivering projectgegevens en vondstmateriaal
Digitaal
Archief Bureau Monumentenzorg & Archeologie
Analoog
Stadsdepot Gemeente Dordrecht
Code
1102
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2. Gegevens onderzoeksgebied
2.1 Plan- en onderzoeksgebied en geplande werkzaamheden
Het plan- en onderzoeksgebied Vest 124 bevindt zich in Dordrecht en betreft een al
jarenlang braakliggend perceel (afb. 1 en 2) pal tegenover de Korte Kolfstraat.
Hier zijn graafwerkzaamheden uitgevoerd in verband met een beperkte bodemsanering
en ter voorbereiding van het aanleggen van funderingen voor de nieuwbouw. Over het
gehele perceel, ongeveer 5 x 20 m, werd hiervoor een laag grond met een gemiddelde
dikte van 50 cm verwijderd. Alleen het laatste stuk van ongeveer 4 meter aan de
zuidoostelijke zijde van het perceel grenzend aan het water van de Spuihaven werd
dieper afgegraven. De maximale ontgravingsdiepte betrof daar ongeveer 1 meter.
De centrumcoördinaten van het plangebied zijn X: 105.624, Y: 452.159.
Tijdens de waarneming is vanwege de bekende bodemvervuiling gebruik gemaakt van
beschermende kleding.

Afb. 1. De locatie van de onderzoekslocatie Vest 124 (rood).
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Afb. 2. De ligging van de onderzoekslocatie Vest 124 in detail (rood).

2.2 Historische gegevens
De stadsmuur
Het tracé van de huidige Vest volgt dat van de geheel verdwenen middeleeuwse
stadsmuur. Deze stadsmuur is onder andere te zien op de kaarten van Van Deventer uit
circa 1545 en van Bleau uit circa 1645 (afb. 3).
Iets ten noorden van het onderzoeksgebied, tussen Nieuwstraat en Steegoversloot, zijn
door de AWN in 1987 resten van deze muur opgegraven. De stadsmuur lag direct onder
de voorgevellijn van de bebouwing aan de Vest.
Op de kaart uit 1545 is in de omgeving van het plangebied een toren aangegeven. Dit is
waarschijnlijk de toren Luchtenburg. Deze toren is nog niet door onderzoek
gelokaliseerd. Het is niet uitgesloten dat sporen hiervan binnen het plangebied aanwezig
zijn.
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3. Veldwerk
3.1 Doel
Het doel van de archeologische waarneming is het indien nodig documenteren van de
mogelijk aanwezige archeologische resten, voor zover deze verstoord gaan worden door
de graafwerkzaamheden.

3.2 Waarnemingsresultaten
Op de locatie werd slechts de toplaag verwijderd, i.v.m. eventueel aanwezige
bodemvervuiling. De diepste afgraving bereikt zo’n 1 meter beneden maaiveld. Dit
gehele pakket is verstoord en bestaat waarschijnlijk uit een eerdere ophoging voor 20e
eeuwse bouwwerkzaamheden. Nog op 1 meter diepte werden rubber handschoenen,
plastic en ander recent materiaal gevonden. Enkele muurresten van het afgebroken pand
waren nog aanwezig. Het betreft ondiepe funderingsresten bestaand uit fabrieksstenen.
Deze resten bevatten geen archeologische waarde en zijn niet ingemeten.
Slechts over de 4 meter aan de zuidoostkant van het perceel werd tot 1 meter beneden
maaiveld verdiept. Op de rest van het perceel ging de ontgraving ondieper, tot slechts
circa 50 cm. Hier zijn geen archeologische resten aangetroffen.

Afb. 3. De onderzoekslocatie (rode cirkel) op de kaart van Blaeu (ca. 1645). Let op de toren –
mogelijk Luchtenburg- die op deze locatie is weergeven.

8

Dordrecht Ondergronds Waarneming 6

Afb. 3. Aanzicht ontgraving op de achterzijde van het perceel, met zicht op de muur aan de
Spuihavenzijde. De maximale ontgravingsdiepte is hier bereikt. Rondom zijn de 20e eeuwse
muurresten zichtbaar.

Bevoegde overheid
De bevoegde overheid voor deze waarneming is de gemeente Dordrecht. Voor vragen
ten aanzien van de bevindingen in dit rapport kan contact opgenomen worden met M.C.
Dorst, senior archeoloog Bureau Monumentenzorg en Archeologie (tel. (078) 770 4904.
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