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1 Inleiding
1.1 Algemeen
In het plan- en onderzoeksgebied Knolhaven 33-34/Varkenmarkt 65-73 is in 2003 door het
Bureau Monumentenzorg en Archeologie van de gemeente Dordrecht een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het doel hiervan was het vaststellen van de aan- of afwezigheid van de middeleeuwse stadsmuur. Het onderzoek bestond uit een proefsleuf en is uitgevoerd in opdracht
van bouwonderneming Stout b.v. uit Hardinxveld-Giessendam. Het graafwerk is verricht door
de firma Oskam b.v. uit Vleuten. Aangezien er niet volgens de KNA-normen gewerkt is, moet
het onderzoek feitelijk gezien worden als een archeologische waarneming.
Voor de uitvoering van het veldwerk is één onderzoeksvraag geformuleerd in een archeologisch advies.1
Dit document betreft de rapportage van de resultaten van het onderzoek. De gegevens van
het plangebied en de resultaten van het bureauonderzoek zijn weergegeven in hoofdstuk 2.
De doel- en vraagstellingen staan vermeld in hoofdstuk 3 en in hoofdstuk 4 zijn de onderzoekmethoden en de resultaten van het veldwerk beschreven. Ten slotte zijn in hoofdstuk 5 de
conclusies verwoord.

1

J. Hendriks, 31-10-2000. Intern archeologisch advies.
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1.2 Administratieve gegevens
Type onderzoek

Proefsleufonderzoek

Gemeentelijke projectcode

0310

ARCHIS Onderzoeksmelding

51818

ARCHIS Vondstmelding

419808

Archeologische periode

Nieuwe Tijd

Datum veldonderzoek

Tussen 29 september en 8 oktober 2003

Wijk

Historische stadskern

Straat

Varkenmarkt / Knolhaven
Dordrecht
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Gemeente

Dordrecht

Provincie

Zuid-Holland

Kaartblad

38C

RD-coördinaten (centrum)

105.167 / 425.485

Opdrachtgever

Bouwonderneming Stout b.v.
3370 AC Hardinxveld-Giessendam

Uitvoerder(s)

Gemeente Dordrecht, Sector Stadsontwikkeling/
Bureau Monumentenzorg & Archeologie

Autorisatie rapport

Mevr. J. Hoevenberg (senior archeoloog)

Bevoegde overheid

Gemeente Dordrecht

Digitale archivering

Archief Ruimtelijke Realisatie/Archeologie
(www.dordrecht.nl/archeologie) / e-depot Nederlandse
Archeologie (http://www.dans.knaw.nl)

Analoge deponering

Archief Ruimtelijke Realisatie en het Stadsdepot/
Erfgoedcentrum DiEP

2. Gegevens plan- en onderzoeksgebied
en bureauonderzoek
2.1 Plan- en onderzoeksgebied en huidig grondgebruik
Het plangebied is gelegen in het historische centrum van Dordrecht (afb. 1). Het betreft het
bouwblok tussen de Knolhaven 33-34 en de Varkenmarkt 65-73 (afb. 2). Hier was een voormalig bedrijfspand van ‘De Goede schilders’ gevestigd. Het plangebied meet circa 20 x 20 m
(0,4 ha).

Afb. 1. Ligging van het plan- en onderzoeksgebied in de binnenstad van Dordrecht (rood).

Afb. 2. Ligging (rood) van het plan- en onderzoeksgebied in detail (rood).
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2.2 Geplande werkzaamheden
Op de locatie is een nieuw appartementencomplex met de naam Watersteynskaai gerealiseerd. Deze is voorzien van een ondergrondse parkeergarage waarvan de verstoringsdiepte
dieper lag dan 2 m – mv.

2.3 Bureauonderzoek
In 2003 is een archiefonderzoek gedaan naar de bewoningsgeschiedenis van de percelen. In
het plangebied. Dit is echter niet voldoende uitgewerkt om hier te presenteren.2 In verband
met deze rapportage is alsnog een bureauonderzoek uitgevoerd. Hieronder wordt de algemene
geschiedenis van het bouwblok besproken.
Gedurende de eerste helft van de Late Middeleeuwen lag de locatie van het plangebied nog
buiten de stad. Deze zijde van de stad werd poortzijde genoemd, wat afgeleidt is van “port”-,
oftewel havenzijde. In de oudste fase van de stad werd er waarschijnlijk alleen gewoond op
de oevers van het vermoedelijke riviertje de Thure(drith). In de 10e en 11e eeuw lagen hier
vermoedelijk op beide oevers een lint van huizen, welke later de Wijnstraat (poortzijde) en de
Voorstraat (landzijde) werden.
Tussen de monding van de Thure(drith) en de Zwijndrechtse Waard was waarschijnlijk een
laaggelegen moerassig zwin-gebied gelegen, dat ergens tussen 1170 en 1174 door een stormvloed moet zijn doorgebroken. Hierbij ontstond er een brede, bevaarbare verbinding tussen de
Merwede, en de Maas en de Dubbel in het zuidwesten; de huidige Oude Maas. Deze doorbraak
was het begin van de bloei van Dordrecht, dat via de nu gemakkelijk bereikbare Zeeuwse wateren met het al lang succesvol handeldrijvende en rijke Vlaanderen in contact kwam.3
Tussen de 12e-14e eeuw vonden dan ook grootschalige staduitbreidingen plaats. Aan de
poortzijde worden deze gekenmerkt door de aanleg van hoofden die zich vanaf de Wijnstraat
uitstrekten tot diep in het lagergelegen zwingebied. De hoofden bestonden uit een houten
caissonbouw van rijen palen met beschoeide zijdes waarbij het daarbinnen gelegen terrein
werd opgehoogd met grond.4 Op deze langgerekte kades werd gewoond en na verloop van
tijd groeiden deze kades aan elkaar vast en ontstond een aaneengesloten woonblok.
Rond 1400 wordt de Nieuwe Haven en het ten noorden daarvan gelegen Nieuwe Werk aangelegd. Het is onbekend of de oudste fase van de stadsmuur, die zou zijn aangelegd tussen 1282
en 1307, ook in dit deel van de stad heeft gelegen. Op basis van historische vermeldingen uit
het eind van de 14e eeuw van enkele torens en “de aanleg van de Nieuwe Haven buiten de
stadsmuur”, zou volgens Hendriks geconcludeerd kunnen worden dat deze hier wel heeft gelegen. Dit deel van het tracé zou na de ingebruikname van de Nieuwe Haven in 1409 overbodig
zijn geworden en tussen 1429 en 1433 zijn afgebroken.5
Vanaf de tweede helft van de 16e eeuw is er vermoedelijk bebouwing aanwezig langs de Nieuwe Haven (afb. 4). Het betreft huizen die zijn gelegen langs de Varkenmarkt en waarvan de
percelen met achtererven doorlopen tot aan de huidige Knolhaven.

2
3
4
5

8

Archiefdata van mevr. A.M. Balm-Kok is aanwezig in projectmap 0310, Afdeling Ruimtelijk Realisatie/
archeologie.
’t Jong 2009, 18.
Sarfatij 2007.
Hendriks 2001, 77.

Afb. 3. Het plangebied (rood) bij benadering weergegeven op een uitsnede van een kaart uit 1674 naar
een kopie van Jacob van Deventer die de situatie rond 1545 zou weergeven. Het tracé van de oudste fase
van de stadsmuur zou hier hebben gelopen vanaf de Klockelaerstoren, via de Watersteinstoren langs de
Nieuwe Haven en aansluiten op de Zagerspoort (geheel linksonder).

Afb. 4. Het plangebied (rood) bij benadering weergegeven op een uitsnede van een kaart uit 1567 van
Ludovico Guicciardini. Op de locatie van het plangebied zijn huizen langs de huidige Varkenmarkt weergegeven. De achtererven hiervan strekken zich uit in de richting van de huidige kade/straat Knolhaven en de
Nieuwe Haven.
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Zeker tot het begin van de 19e eeuw is de bebouwingssituatie vrijwel ongewijzigd. Op de kadastrale kaart uit 1832 is te zien dat er binnen het plangebied sprake is van ten minste drie
panden die hier al sinds de 17e eeuw aanwezig waren (afb. 5). Het gaat om een huis (nr.
323), een pakhuis met erf (nr. 322), een huis (nr. 320) en een huis met erf (nr. 319). De percelen met de kadastrale nummers 321 en 324 zijn later gebouwde huizen aan de Knolhavenzijde; onderverdelingen van de oorspronkelijke grotere percelen aan de Varkenmarkt.

Afb. 5. Het plangebied (rood) weergegeven op de kadastrale kaart uit 1832.

In de 20e eeuw vinden er ingrijpende veranderingen plaats aan de (gevels) van de panden
(afb. 6). Het is niet duidelijk of de panden rond het midden van de 20e eeuw geheel zijn gesloopt of dat alleen de gevels zijn aangepast. Het pand zoals dat eruit zag in de jaren ’60 van
de vorige eeuw was ten slotte in gebruik als bedrijfspand van ‘De Goede schilders’. De bebouwing is in 2003 tot op het maaiveld gesloopt.

10

Afb. 6. Links: het pand aan de Varkenmarkt 73 op een foto uit 1920-1930 (Beeldbank Erfgoedcentrum DiEP, invent.nr.
556_1064). Rechts; de situatie in 1958 met daarop de panden aan de Varkenmarkt 73, 71 en 69 (Beeldbank Erfgoedcentrum
DiEP, invent.nr. 554_33581). De nummers refereren aan de kadastrale nummer uit 1832 (afb. 5).
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3. Doel en vraagstellingen
Het hoofddoel van het veldwerk was het vaststellen van de aan- of afwezigheid van een mogelijk 14e –eeuwse stadsmuur in het onderzoeksgebied. Volgens dhr. Hendriks waren er geen
aanwijzingen dat hier sprake is geweest van een verdedigingstoren, maar zou er wel sprake
zijn van een stadsmuur. De vermoedelijke locatie was onduidelijk, maar werd vermoed langs
de noordelijke rooilijn van de Varkenmarkt. Dit zou betekenen dat er mogelijk zware muurrestanten van de 14e -eeuwse stadsmuur ter plaatse van de panden Varkenmarkt 65-73 aanwezig zouden zijn.
Voor het veldwerk zijn de volgende vraagstellingen geformuleerd6:
1. Is in het plangebied een stadsmuur aanwezig (geweest)?
2. Zo ja, waar stond de stadsmuur?
3. Zo ja, hoe is de conservering van de stadmuur?

6

Archeologisch advies, d.d. 30 oktober 2003, geaccordeerd door de bevoegde overheid.
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4. Veldonderzoek
4.1 Methoden en technieken
Het archeologisch onderzoek, dat plaatsvond op 29 september en 8 oktober 2003, is uitgevoerd door middel van één proefsleuf. Deze is gegraven in het midden van het plangebied en
liep vanaf de Varkenmarktzijde in de richting van de Knolhaven (afb. 7).
De sleuf is alleen aan de Varkenmarktzijde tot grotere diepte doorgezet. Er is geen vlaktekening gemaakt, alleen de locatie van een aangetroffen tonput is ingemeten.
Er is één profielopname gedaan, waarbij de hoogtes van de verschillende bodemlagen zijn ingemeten ten opzichte van het maaiveld.
Het graafwerk is verricht door aannemersbedrijf Oskam uit Vleuten.

Afb. 7. De locatie van de proefsleuf binnen het plangebied.
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4.2 Onderzoeksresultaten
Hieronder worden de bodemopbouw en de aangetroffen archeologische bewoningssporen en
vondsten besproken.

4.2.1 Bodemopbouw
Tot een diepte van 2,6 m – mv zijn alleen antropogene (ophogings)pakketten aanwezig.
Er is één profiel gedocumenteerd (afb. 8). Op basis van de kenmerken zijn er vier lagen te
onderscheiden.

Afb. 8. Een geïnterpreteerd bodemprofiel. Voor de locatie van het profiel, zie afb. 9.
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Antropogeen pakket 1
De diepst gelegen laag bestaat uit “schone” groen-grijze klei, vermoedelijk betreft dit het
oudste ophoging-/aanplempingspakket dat dateert uit de periode voorafgaand aan de eerste
bewoning op de locatie. De top van dit pakket ligt op 2,4 m – mv en de dikte van het pakket is niet vastgesteld. In het pakket zijn enkele vondsten aangetroffen (zie paragraaf 4.2.2,
archeologie).7 Op basis hiervan kan de laag niet nader gedateerd worden dan in de periode
vóór 1550.
Antropogeen pakket 2
Hierop ligt een zwarte kleilaag met beer en relatief veel vondstmateriaal. De top van de afzetting lag op 2,2 m – mv en de dikte van het pakket is circa 20 cm. Het is niet duidelijk of het
een ophogingspakket of een opvulling van een grondspoor (afval- /beerkuil) betreft. In de
laag zijn vondsten gedaan (zie paragraaf 4.2.2, archeologie).8 Op basis hiervan kan de laag
gedateerd worden in de periode 1400-1550.
Antropogeen pakket 3
Hierop is een laag groen-grijze klei aanwezig. Het betreft een “schoon” ophogingspakket. De
top van de laag is niet duidelijk. Vermoedelijk heeft dit pakket tot het toenmalige maaiveld
doorgelopen. Het bovenste niveau is echter verstoord (zie antropogeen pakket 4).
Antropogeen pakket 4
Het bovenste pakket bestaat uit een subrecent geroerd pakket dat vermoedelijk is toe te
schrijven aan de sloop van de bebouwing voorafgaande aan het onderzoek (in 2003). Het betreft een zandige kleilaag met veel puin.

4.2.2 Archeologie
Bewoningssporen
In de proefsleuf zijn muurresten, een bakstenen vloertje en een tonput aangetroffen (afb.
9). Aan de Varkenmarktzijde was een voorgevel van één van de vier panden aanwezig (S1).9
Hierin zijn verschillende fases van (dichtgezette) doorgangen herkenbaar (afb. 10). Dit betreft
vermoedelijk de oudste bebouwing van de locatie en kan gedateerd worden in de 16e en 17e
eeuw. Het gaat om het pakhuis met erf dat op de kadastrale kaart van 1832 is aangegeven
met het nummer 322 (afb. 5). In het pand waren de muurresten, vermoedelijk van een keldertje aanwezig (afb. 9 en 11, S2).10
In de richting van de Knolhaven was een muur en een bakstenen vloertje aanwezig (afb. 9, S4
en S5, afb. 12). Het gaat mogelijk om een perceelsscheidingsmuur (S4) en de verharding (S5)
van een gangetje richting de Knolhaven.11 Hier was ook een tonput (S3) aanwezig, waarvan
de top op 1,6 m – mv lag. In de tonput was veel vondstmateriaal aanwezig dat gedateerd kan
worden in de periode 1650-1750.

7
8
9
10
11

Vondstnummer 1 en 2.
Vondstnummer 4.
Oranje/gele bakstenen, formaat 19,5x5x9 cm.
Top muurwerk op 1,5 m – mv.
Bakstenen vloerniveau op 2 m – mv.
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Afb. 9. Een overzicht van de aangetroffen bewoningssporen. Alleen de locatie van de tonput is zeker. De
weergave van de andere sporen is gebaseerd op foto’s.

18

Afb. 10. Een foto van de binnenzijde van de gevelmuur (S1) van het aangetroffen pand. Hierin zijn
verschillende fases van dichtgezette ingangen en een
dorpel zichtbaar. Gezien in de richting van de Varkenmarkt.

Afb. 11. Een foto van de kelderresten (S2) gezien
in noordelijke richting.

Afb. 12. Een foto waarop de muur (S4) en het tonputje (S3) te zien zijn. Gezien in oostelijke richting.
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Vondsten
Er zijn vondsten aangetroffen in de verschillende (ophogings)lagen en in de tonput (S3). De
keramiek is gedetermineerd door dhr. T. Hos en de munten door dhr. J. Koonings. De houten
voorwerpen zijn determineerd door mevr. N. den Ouden en mevr. P van Rijn van BIAX Consult.12
In verschillende (ophogings)pakketten zijn vondsten aangetroffen. In het diepst gelegen pakket 1, tussen 2,4 en 2,6 m – mv, is keramiek, metaal en bouwmateriaal gevonden.13
Onder de keramiek zijn fragmenten van kannen van steengoed en een pispot en grapes van
roodbakkend aardewerk.14 Op basis van de kenmerken kan dit gedateerd worden in de periode 1380-1550. De metalen voorwerpen zijn twee messing rekenpenningen uit Neurenberg die
dateren uit 1600, een messing vingerhoedje (1575-1600) (afb. 13), een messing beslagstukje
en een mogelijk stuk gereedschap van ijzer.

Afb. 13. Metaalvondsten uit het oudste ophogingspakket; één van de rekenpenningen en een
vingerhoedje.

In de hierop gelegen zwarte kleilaag (pakket 2) met beer was veel vondstmateriaal aanwezig,
waaronder keramiek, metaal, dierlijke botten en mosselschelpen.15
De keramiek betreft voornamelijk spaarzaam geglazuurd, roodbakkend aardewerk waaronder
fragmenten van grapes, een bakpan en een pot. Daarnaast was er één scherf steengoed 2
aanwezig. De keramiek kan gedateerd worden in de periode 1400-1550.
De metalen voorwerpen waren een aantal ijzeren nagels, een stuk gevlochten koperdraad en
een plaatje van messing met kleine gaatjes; mogelijk een deel van een zeef of schuimspaan.
In het bovenste geroerde pakket (pakket 4 en van de stort) zijn keramiek, munten, een ondetermineerbaar fragment metaal en bouwmaterialen, waaronder wand- en vloertegels aangetroffen. Zij dateren uit de periode 1570-1750. De keramiek omvat de bakseltypen roodbakkend aardewerk, witbakkend aardewerk, steengoed 2, majolica, faience, porselein, industrieel
witbakkend en industrieel kleur. De vondsten zijn alleen globaal te dateren tussen 1500 en
1900. Onder de voorwerpen bevinden zich borden, een kan, grapes, kommen, deksels, een
pot en een kwispedoor.16
Met name de kwispedoor is een voorwerp dat minder vaak wordt aangetroffen. Dit zijn spuwpotjes die binnenshuis werden gebruikt om in te spuwen, met name door mensen die
pruimtabak gebruikten. Dit exemplaar is voorzien van tinglazuur en een blauw bloemmotief en
kan gedateerd worden in de periode 1680-1740 (afb. 14).
12
13
14

20

15

Ouden, N. van & P. van Rijn, 2008, BIAX rapport 199.
Vondstnummers 1 en 2.
Het steengoed betreft steengoed 1 en 2, waaronder een S1-kan-11 en een s2-kan met panterglazuur. Het roodbakkend aardewerk is spaarzaam geglazuurd.
Vondstnummer 4.
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Hieronder zijn de types iw-dek-4 en een f-kwi-2.

Afb. 14. De kwispedoor uit het verstoorde, jongste ophogingspakket (pakket 4).

Er zijn in dit pakket vijf munten gevonden: een penning uit 1567, twee duiten uit circa 1630
en 1739, een cent uit 1877 en een 10 reichspfennig van zink. Deze laatste is zogenaamd “oorlogsgeld” en was in omloop tussen 1940-1945 (afb. 15).

Afb. 15. De munten uit het verstoorde, jongste ophogingspakket (pakket 4).

21

Dordrecht, plangebied Varkenmarkt/Knolhaven

In het tonputje (S3) zijn verschillende vondsten aangetroffen waaronder keramiek, hout, metaal,
leer, glas en bouwmateriaal.17
De keramiek omvat de bakseltypen roodbakkend aardewerk, steengoed 2, witbakkend aardewerk, pijpaarde, faience en porselein. Het gaat om (fragmenten van) een mineraalwaterfles,
borden, grapes, een pispot, een bakpan, borden, een pot, een kan en een beeldje van pijpaarde
(afb. 16).18 Op basis van de keramiek kan de tonput gedateerd worden in de periode 1650-1750.

Afb. 16. Enkele keramiekvondsten uit de
tonput. Boven: een faience kommetje, midden: een deel van een beeldje van pijpaarde,
onder: een faience spreukbord met het opschrift “der voor goût” omlijst met een lauwerkrans.

Er zijn 15 houten voorwerpen gedetermineerd. Hiernaast zijn enkele borstels/
boenders van eikenhout en vogelkers
afgebeeld. De gebruikte haren zijn waarschijnlijk afkomstig van varken. Daarnaast waren ook handvatten aanwezig
van dennenhout en buxus, vier stoppen
van wilgenhout, eikenhout en een appelachtige, een gedraaid bakje of eierdop
van beukenhout, een deksel van fijnspar
of lariks en enkele gedraaide kantklossen van de sleedoorn en een appelachtige
houtsoort (afb. 17).19

Afb. 17. Enkele van de houten voorwerpen
uit de tonput (S3). Boven: borstels/boenders,
midden: een handvat en het bakje/eierdop,
onder: een kantklos en een stop.

17
18
19
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Vondstnummer 3.
Hieronder zijn de Deventersysteem types: p-bor-1, r-gra-91, f-kan-3 en een f-bor-2.
Eik (Quercus), vogelkers (Prunus padus), den (Pinus), buxus (Buxus sempervirens), wilg (Salix), appelachtige (Pomoideae, type Malus/Pyrus/Crataegus), beuk (Fagus sylvatica), fijnspar/lariks (Picea
abies/Larix decidua), sleedoorn (Prunus spinosa).

De metalen voorwerpen betreffen enkele ijzeren nagels, een dekseltje, een loodgewichtje en
een tinnen lepel die gedateerd kan worden in de periode 1675-1725 (afb. 18).

Afb. 18. De tinnen lepel uit de tonput (S3).

De leervondsten betreffen enkele ondetermineerbare stukken leer en de hak van en schoen.
Onder het glaswerk zijn de hals van een flesje, een fragment van een drinkglas en vensterglas. Het bouwmateriaal is een plavuis van roodbakkend aardewerk.
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5. Conclusie en samenvatting
Op 29 september en 8 oktober 2003 is een proefsleufonderzoek uitgevoerd in het plangebied
Knolhaven 33-34/Varkenmarkt 65-73 te Dordrecht. Ten aanzien van de geformuleerde vraagstelling kan het volgende worden geconcludeerd:

1. Is in het plangebied een stadsmuur aanwezig (geweest)?
2. Zo ja, waar stond de stadsmuur?
3. Zo ja, hoe is de conservering van de stadmuur?
Tijdens het onderzoek zijn geen resten van muren aangetroffen die kunnen worden toegeschreven aan een eventueel aanwezige middeleeuwse stadsmuur.
Er is vastgesteld dat tot een diepte van 2,6 m – mv alleen antropogene ophogingspakketten
aanwezig zijn. De diepst gelegen lagen dateren uit de periode 1400-1550 en zijn direct voorafgaande aan de bebouwing van de locatie opgeworpen. Pas vanaf circa het midden van de
16e eeuw is er sprake van bebouwing. Er zijn bebouwingresten aanwezig van een pand dat op
de kadastrale kaart van 1832 is aangeduid als een pakhuis met erf. Van dit pand zijn de voorgevel en resten van keldertjes aangetroffen. Op het achtererf was een (perceelsscheidings)
muur, een bakstenen vloertje en een tonput aanwezig. Waarschijnlijk betreft het een gang
naar de Knolhaven. De tonput is gebruikt voor het deponeren van afval en dateert uit de periode 1650-1750. De inhoud bestond uit alledaags huishoudelijk afval. Hieronder waren geen
speciale vondsten aanwezig die informatie geven over het ambacht/beroep van de bewoners.
Voor vragen over dit rapport kan contact worden opgenomen met dhr. M.C. Dorst, senior archeoloog, afdeling Ruimtelijke Realisatie van de gemeente Dordrecht, tel. (078) 770 4904.
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Begrippen en afkortingen
antropogeen

Door mensen gemaakt/gedaan/uitgevoerd, i.i.t. natuurlijk

Bergsche Veld

Zoetwatergetijdengebied ten zuiden van de stad Dordrecht, ontstaan
na de Sint Elisabethsvloed van 1421 (verwijst naar Geertruidenberg,
later Biesbosch genoemd).

brakwaterkokkel

Gidsfossiel voor de afzettingen van de Sint Elisabethsvloed 1421, zeker als deze tweekleppig en in levenshouding wordt aangetroffen. Het
gaat om de tweekleppige Cerastoderma glaucum.

crevasse(afzetting)

Oeverwaldoorbraak (rivier) waarbij (opnieuw) zand is afgezet. Door
de doorbraak is een afzetting ontstaan met sediment uit de oeverwal.
Crevasse-afzettingen zijn hoger gelegen plekken in het landschap.

detritus

Substantie bestaande uit organische resten van planten en dieren.

donk

Rivierduin of natuurlijke verhoging in het landschap

Formatie van Echteld

Afzettingen vanuit rivier

Formatie van Nieuwkoop

Veenpakket (Hollandveen Laagpakket)

Formatie van Naaldwijk

Afzettingen vanuit zee

Grote Waard

De Grote of Hollandsche Waard was een landbouwgebied in Holland,
aan de grens met Brabant. De waard ontstond in de 13e eeuw, na afdamming van de Maas bij Heusden en Maasdam en het aanleggen van
een ringdijk. De Grote Waard omvatte de gebieden die tegenwoordig
bekend staan als het Land van Heusden en Altena, het Eiland van
Dordrecht, het oostelijk deel van de Hoeksche Waard en een stukje
Noord-Brabant, ongeveer van Heusden tot Moerdijk.

hil/werf/terp

Woonheuvel of kunstmatige door mensen opgeworpen verhoging in
het landschap.

indicator

Aanwijzing

inversierug

Oeverwallen en kreekbeddingen klonken gedurende de middeleeuwse
ontginningen door hun grovere materiaal minder in dan de slappe,
fijne klei ertussen, waardoor ze nu nog als ruggen in het landschap
herkenbaar zijn. Deze ‘omkering’ in het landschap (oorspronkelijk een
geul, nu een rug) wordt ook wel inversie (inversieruggen) genoemd.

klastisch

Verweerde/geërodeerde fragmenten van gesteente die zijn afgezet
door water en wind

Merwededek

Gelaagd pakket klei-en zandafzettingen vanuit de rivier de Merwede,
na de Sint Elisabethsvloed van 1421 (Formatie van Echteld). Specifiek
voor het Eiland van Dordrecht.

Sint Elisabethsvloed

Stormvloed waarbij de zeedijk van de Grote Waard bij het dorp Wieldrecht doorbrak en de Grote Waard verdronk, 18-19 november 1421.

AMK

Archeologische Monumenten Kaart
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ARCHIS

Archeologisch Informatie Systeem

AWN

Archeologische Werkgemeenschap Nederland

CHA

Cultuur Historische Atlas, provincie Zuid Holland

IKAW

Indicatieve kaart Archeologische Waarden

KNA

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie

Mv

Maaiveld (loopoppervlak)

NAP

Normaal Amsterdam Peil (hoogtemaat)

NEN

Nederlandse Norm

PvA

Plan van Aanpak

PvE

Programma van Eisen

RCE

Rijksdienst Cultureel Erfgoed

