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De werkzaamheden in de Gentiana ter hoogte van de sloot S1 en paal S2 (foto: Dorst 2019, vakteam
erfgoed).
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1 Inleiding
1.1 Onderzoekskader
Tussen 13 juni 2019 en 26 januari 2020 is in het plangebied “Zuidhoven” , gemeente
Dordrecht een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het betreft een archeologische opgraving,
variant begeleiding waarbij delen van het tracé waarin het riool vervangen werd, archeologisch
zijn begeleid. Er is gegraven tot maximaal circa 2 m onder het huidige straatniveau.
Voorafgaand aan dit onderzoek is in 2017 een verkennend, inventariserend booronderzoek
uitgevoerd. Hierbij is vastgesteld dat er in de ondergrond sprake is van de middeleeuwse geul
van de rivier de Dubbel en de beide oeverwallen. Op de archeologische verwachtingskaart van
de gemeente Dordrecht geldt voor deze oeverwallen een hoge verwachting op aanwezigheid
van archeologische resten uit met name de Middeleeuwen. Voor de oudere perioden
Mesolithicum-Romeinse periode geldt een onbekende tot lage verwachting.
In opdracht van het Ingenieursbureau Drechtsteden is door het Vakteam Erfgoed van de
gemeente Dordrecht een archeologische opgraving, variant archeologische begeleiding
uitgevoerd.
Het doel van het veldwerk was het documenteren van de archeologische waarden die door de
graafwerkzaamheden zouden worden verstoord. Dit document betreft de rapportage van dit
definitieve onderzoek.

1.2 Administratieve gegevens
Aard onderzoek:
Projectcode:
ARCHIS:
Periode:
Datum veldwerk:
Gemeente/wijk:
Straat:
Provincie:
Kaartblad:
RD coördinaten:
Opdrachtgever:
Contactpersoon:
Uitvoerder:
Medewerker:
Bevoegde overheid:
Autorisatie onderzoek:
Autorisatie rapport:
Status rapport:
Archivering:

Opgraving (variant archeologische begeleiding, protocol
4004, BRL 4000, v 4.1)
DDT 1812
Meldingsnummer 4698174100
Late Middeleeuwen-Nieuwe Tijd
13-6-2019 tot 26-1-2020
Dordrecht/Zuidhoven
Gentiana, Petunia, Robinia, Zinnia, Reseda, Monarda,
Godelia, Azalea, Salvia, Lobelia en Cosmea
Zuid-Holland
44A
Noord 105.568 / 423.434, Zuid 105.715 / 422.924
Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD)
dhr. G. Hasperhoven (projectregisseur)
Gemeente Dordrecht, Vakteam Erfgoed/Archeologie
dhr. M.C. Dorst (senior archeoloog)
Gemeente Dordrecht
dhr. J. Booij (clustermanager)
mevr. J. Hoevenberg (senior archeoloog)
door bevoegd gezag goedgekeurde definitieve versie,
d.d. 5-10-2020
Digitaal: Archief Vakteam Erfgoed/archeologie
E-depot Nederlandse Archeologie http://www.dans.knaw.nl)
Analoog: Archief Dordrechts Museum/Stadsdepot
gemeente Dordrecht

5

plangebied rioolvervanging Zuidhoven, Salvia e.o., Dordrecht Ondergronds 123

6

2. Gegevens plangebied en
onderzoeksgebieden
2.1 Plangebied, onderzoeksgebieden en huidig grondgebruik
Het plangebied is gelegen in de wijk Zuidhoven in de gemeente Dordrecht en betreft de
straten Gentiana, Petunia, Robinia, Zinnia, Reseda, Monarda, Godelia, Azalea, Salvia, Lobelia
en Cosmea (afb. 1 en 2). Op basis van een inventariserend booronderzoek zijn binnen het
plangebied zes vindplaatsen aangetroﬀen.1 Dit waren de zes onderzoeksgebieden voor het
onderzoek (afb. 2). In alle gevallen gaat het om de rijbaan van deze straten.

Afb. 1. De ligging van het plangebied in Dordrecht (rood) (Intern geo-informatiesysteem Drechtmaps,
bewerking M.C. Dorst 2020, vakteam erfgoed, gemeente Dordrecht).

1

Dorst 2017.
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Afb. 2. De zes onderzoeksgebieden en de ligging van de Dubbelgeul, op basis van het inventariserend
booronderzoek (Dorst, 2017a), (M.C. Dorst 2020, vakteam erfgoed, gemeente Dordrecht).

2.2 Uitgevoerde werkzaamheden
In het plangebied zijn rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. Hierbij is de oude riolering
verwijderd en een nieuw riool geplaatst. Dit nieuwe riool is gelegd op dezelfde locatie als
het oude riool. Daarnaast zijn ook een schoonwaterafvoer (regenwater) en een drainagebuis
aangelegd. De sleuf had een breedte van circa 4 m en liep vrijwel door het midden van de
straten. Ten opzichte van het oorspronkelijke riool met een sleufbreedte van circa 80-100 cm
was er dus sprake van een vergroting van de verstoring van de bodem. De verstoringsdiepte
voor de buizen lag op circa 2 m – mv/straatniveau. Op de kruispunten waar de
aansluitingsputten gelegen waren, lag het verstoringsniveau op circa 3 m – mv/straatniveau.
Binnen de zes onderzoeksgebieden waar naar verwachting sprake was van archeologische
waarden, zouden deze verstoord worden bij deze verstoringsdieptes. Door het bevoegd
gezag is voor deze locaties een nadere onderzoeksplicht bepaald. Aangezien een waarderend
veldonderzoek door middel van proefsleuven op de locatie niet mogelijk was, is door het
bevoegd gezag besloten tot een opgraving, variant archeologische begeleiding (B&W-besluit,
zaaknr. 2146712, d.d. 21-8-2018).2

2

8

Op basis van advies door mevr. J. Hoevenberg (adviesnr. 17A82) naar aanleiding van de toetsing van
de rapportage van het inventariserend booronderzoek.

Afb. 3. Een sfeerfoto tijdens het veldwerk waarop de breedte van de sleuf met daarin (vlnr) de nieuwe
rioolbuis, de drainage en de hemelwaterafvoerbuis te zien zijn. In de straat Lobelia, vlak voor het
kruispunt met Salvia; onderzoeksgebied 1 (Foto: M.C. Dorst, vakteam erfgoed, d.d. 21-11-2019).
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3. Resultaten vooronderzoek; bureau- en
booronderzoek
3.1. Geologie, landschappelijke ontwikkeling en bewoning
In het plangebied zijn oude en jonge stroomgordelafzettingen van de Dubbel aanwezig (afb.
4). Aan weerszijden hiervan is sprake van een komklei-op-veen landschap. De rivier heeft
zich oorspronkelijk ingesneden ter hoogte van de straten Cosmea, Lobelia en middendeel van
Salvia en stroomde in noordwestelijke richting. De ontstaansperiode ligt vermoedelijk in de
Vroege IJzertijd. Ter hoogte van Salvia 3-8 (boringen 9-11), Robinia 7 – 15, Campanula 28
(boringen 22-23) en Gentiana 5-29 (boringen 18 en 19) is sprake van een oudere geul van
de Dubbel. Hier heeft de (jongere) oeverzone dus een steviger zandbasis. De datering van
deze geulfase is onduidelijk maar naar alle waarschijnlijkheid dateert deze uit de IJzertijd
en/of Romeinse Tijd. Tijdens deze geulfase zijn aan weerszijden oudere oeverwalafzettingen
afgezet. Deze zijn ten zuiden van de geul dieper gelegen dan ten noorden van de geul. Ten
zuiden is hierop nog sprake van een veenpakket. Mogelijk gaat het om een post-romeinse
veengroei, maar het is ook mogelijk dat de oudste fase van de Dubbel ouder is dan de tot nu
toe aangenomen IJzertijd.
Vervolgens heeft de geul zich weer in zuidelijke richting verlegd en is vervolgens gaan
verlanden. Deze laatste actieve geulfase van de Dubbel is aanwezig in de zuidelijke delen
van Gentiana, Robinia en het middendeel van Salvia tot aan Lobelia (afb. 4). Deze geul
is herkenbaar aan een zwarte, detritusrijke opvulling met brakwaterkokkels in de top; het
gidsfossiel voor de St. Elisabethsvloeden tussen 1421 en 1424. Deze geulfase zal dateren
uit de (Vroege?) Middeleeuwen tot 1421. Gedurende de laatste geulverlegging zijn jongere
oeverwalafzettingen afgezet op de oudere oeverwal- en geulafzettingen. De (oorspronkelijk)
top van de afzettingen was ten tijde van de Laat-Middeleeuwse ontginningen in de 11e eeuw
het leef-/loopniveau en er was sprake van een hoger gelegen oeverwalzone.
In de zuidelijke straten van het plangebied is sprake van een hoger gelegen oeverwalzone
tussen Salvia 13-17 en vermoedelijk de gehele Lobelia (oost) en vermoedelijk het middendeel
van de Campanula, circa ter hoogte van het Zuidhovenlaantje.3 Hier is de top aanwezig vanaf
1,28 m – mv en bestaat uit jonge, mogelijk antropogeen beïnvloede oeverwalafzettingen op
veen of oudere oeverwalafzettingen die aanwezig zijn vanaf 2,6 m – mv.
In het noordelijk deel is sprake van een hoger gelegen oeverwalzone tussen Salvia 1-8
die overgaat in een eveneens hooggelegen komgebied. De oeverwalzone bestaat uit
jongere, mogelijk antropogeen beïnvloede oeverwalafzettingen op oudere oeverwal- en
geulafzettingen die aanwezig zijn vanaf 1,66 m – mv. De top van deze afzettingen is in
noordwestelijke richting nog hoger gelegen; ter hoogte van de Robinia ligt het op 1,3 m – mv
en ter hoogte van de Gentiana ligt het zelfs op 0,5 m – mv (afb. 4). Op de laatste locatie is
waarschijnlijk alleen sprake van hoger gelegen, oudere geulafzettingen; eventuele jongere
oeverwalafzettingen zijn (mogelijk) geërodeerd. Er lijkt hier dus sprake van een oorspronkelijk
relatief hoge oeverwalzone die mogelijk sterk geërodeerd kan zijn. Dit is onder andere af te
leiden uit het feit dat de top van de oeverwalzone vrijwel gelijk is aan de top van het komkleiop-veenlandschap. Het gaat om de komafzettingen ter hoogte van de gehele Godetia en de
zijstraten Zinnia, Reseda, Azalia en Monarda. Het verdronken komklei-op-veenlandschap van
vóór 1421 zijn aanwezig vanaf 1,5 m – mv. Het zuidelijke komgebied is beduidend anders; dit
ligt en stuk dieper dan de verstoringsdiepte.
Op zowel de noordelijke als de zuidelijke oeverzone zijn in de top van het verdronken
landschap (mogelijk) antropogene indicatoren in de boringen aangetroﬀen. Deze zijn aanwezig

3

Voor de laatste locatie is er geen zekerheid; hier is tijdens het vooronderzoek niet geboord omdat het
in eerste instantie niet in het plangebied zat. Deze zone (onderzoeksgebied 6) is gereconstrueerd op
basis van de boringen ter hoogte van Salvia-Lobelia en een ouder booronderzoek aan de S.M. Hugo
van Gijnweg (Raczynski-Henk, Y. & G.H. de Boer, 2007).
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in de top van de jongere oeverwalafzettingen. In het zuidelijk deel ter hoogte van de Salvia
13-17 gaat het om een rommelige top met daarin zandvlokken, veenbrokken, houtresten,
baksteen en een metaalslak. Dit deel van het bodempakket zou ook een antropogeen
ophogingspakket kunnen zijn dat deel uitmaakt van een dijk/kade of woonheuvel. De mogelijk
antropogeen beïnvloede top van de zuidelijke oeverzone is aanwezig vanaf 1,28 m – mv.
Ter hoogte van de Salvia 1-8 is de mogelijk antropogeen beïnvloede noordelijke oeverwal
aanwezig vanaf 1,66 m – mv. Ook hier is sprake van een rommelige top met daarin
zandvlokken, veenbrokken, houtresten, baksteen en een leembrokje. Dezelfde antropogeen
beïnvloede top is ter hoogte van de Robinia en halverwege de Petunia aanwezig vanaf 1,3 m –
mv (afb. 4).
Vermoedelijk gaat het om bewoningssporen uit de Late Middeleeuwen en betreft het de zones
van het middeleeuwse bewoningslint op de hoogste delen van de noordelijke en zuidelijke
oeverwal. Dit kan bestaan uit een lage dijk/kade met daarachter/-aan woonheuvels waarop
boerderijen gestaan hebben. Aangezien er geen zekerheid bestaat over de mate van erosie,
is het onduidelijk of en in welke mate er sprake zal zijn van nog aanwezige (erf)sporen, palen
en eventuele baksteen en houten funderingsresten van boerderijen/huizen. Hierdoor is er ook
geen zekerheid over de aantallen, te verwachten vondsten.

Afb. 4. Een overzicht van de resultaten van het inventariserend booronderzoek (Uit: Dorst 2017, afb. 14).
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3.2 Geo-archeologische verwachting
- Er worden geen afzettingen van Oudere Stroomgordels (d.w.z. ouder dan de Dubbel)
verwacht.
- Aan weerszijden van de middeleeuwse geul van de Dubbel zijn onder de jongere
oeverwalafzettingen ook oudere oeverwalafzettingen aanwezig. Hierop en –in kunnen
bewoningssporen aanwezig zijn uit de perioden IJzertijd en Romeinse Tijd. Hiervoor zijn in
het plangebied geen aanwijzingen gevonden. Op basis van een ten oosten hiervan gelegen
vindplaats op dezelfde zuidelijke oeverwal kan gesteld worden dat sporen en vondsten uit
deze perioden aanwezig kunnen zijn op een diepte tussen 2,2 en 2,6 m – NAP (ca. 2 m – mv).
- De middeleeuwse geul van de Dubbel zal naar verwachting aanwezig zijn ter hoogte van
de Campanula, vanaf het Zuidhovenlaantje in noordwestelijke richting, het middendeel van
de Salvia, tussen nr. 13 en nr. 7 en de zuidelijkste delen van de Gentiana en de Robinia. De
geulafzettingen bestaan uit een jongste zandopvulling die behoort tot het Merwededek en
is afgezet vanaf ca. 1424. Daaronder is een zwarte, detritusrijke kleiopvulling aanwezig. Dit
is de (antropogene) restgeul van de Dubbel die mogelijk gedateerd kan worden vanaf de
afdamming van de Dubbel rond ca. 1280, maar ook al veel ouder kan zijn; het is mogelijk
dat de rivier al voorafgaande aan de middeleeuwse ontginningen sterk aan het verlanden
was.4 In de top van deze afzetting zitten brakwaterkokkels; de gidsfossielen voor de periode
van de St. Elisabethsvloed(en) tussen 1421 en 1424. Voor de geulafzettingen geldt een
lage kans op (behoudenswaardige) archeologische waarden. Het is l mogelijk dat hierin
(grotere) aantallen vondsten aanwezig zijn. Dit is bijvoorbeeld waargenomen op de ten oosten
hiervan gelegen vindplaats Wolbrandskerke / Kruiskerke ter hoogte van de parkeergarage
Sportboulevard aan de Amnesty Internationalweg 9. Vermoedelijk gaat het hier grotendeels
om nederzettingsmateriaal dat in de periode van de St. Elisabethsvloeden en direct daarna in
de geul is gespoeld.
- Ten noorden en zuiden van de middeleeuwse Dubbelgeul zijn hogere oeverwalzones met
daarachter een komgebied aanwezig. Op de afzettingen hiervan zijn bewoningssporen te
verwachten uit de periode 10e eeuw tot 1421-1424.
In deze zone zijn op basis van de boorresultaten de zes onderzoeksgebieden aangewezen
(afb. 2 en 4):
Onderzoeksgebied 1 -– Salvia & Lobelia
Deze ligt tussen Salvia huisnummers 13-17 (circa 48 m) en de gehele Lobelia (circa 48 m).
Het verdronken landschap van vóór 1421 is hier aanwezig vanaf 1,28 m – mv en betreft de
hogere zuidelijke oeverwal. Archeologische verwachting: mogelijk dijk/kade met woonheuvels
en daarop/ -in bebouwingsresten en erfsporen.
Onderzoeksgebied 2 - Salvia
Deze ligt tussen de Salvia huisnummers 1-8 en heeft een lengte van circa 100 m. Het
verdronken landschap van vóór 1421 is hier aanwezig vanaf 1,66 m – mv en betreft de hogere
noordelijke oeverwal. Archeologische verwachting: mogelijk dijk/kade met woonheuvels en
daarop/ -in bebouwingsresten en erfsporen.
Onderzoeksgebied 3 - Robinia
Deze ligt ter hoogte van de Robinia en het oostelijk deel van de Petunia en heeft een lengte
van circa 120 m. Het verdronken landschap van vóór 1421 is hier aanwezig vanaf 1,3 m – mv
en betreft de hogere noordelijke oeverwal. Archeologische verwachting: mogelijk dijk/kade
met woonheuvels en daarop/ -in bebouwingsresten en erfsporen.
Onderzoeksgebied 4 - Gentiana
Deze ligt ter hoogte van het westelijk deel van de Petunia en de Gentiana en heeft een lengte
van circa 130 m. Het verdronken landschap van vóór 1421 is hier aanwezig vanaf 0,5 m – mv

4

Schiereck, G.J., 2017 en persoonlijke communicatie.
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en betreft de hogere noordelijke oeverwal. Archeologische verwachting: mogelijk dijk/kade
met woonheuvels en daarop/ -in bebouwingsresten en erfsporen.
Onderzoeksgebied 5 - Godetia
Deze ligt ter hoogte van de Godetia en heeft een lengte van circa 192 m. Het verdronken
landschap van vóór 1421 is hier aanwezig vanaf 1,5 m – mv en betreft het lager gelegen,
noordelijke komgebied. Archeologische verwachting: Ontginnings- en verkavelingssloten.
Onderzoeksgebied 6 - Campanula
Deze ligt ter hoogte van Campanula 13-19 en heeft een lengte van circa 80 m. De
diepteligging van het verdronken landschap van vóór 1421 is hier niet op basis van
booronderzoek bekend. Aangenomen kan worden dat het, net als op vindplaats 1 aanwezig
kan zijn vanaf circa 1,28 m – mv. Het betreft de hogere zuidelijke oeverwal. Archeologische
verwachting: mogelijk dijk/kade met woonheuvels en daarop/ -in bebouwingsresten en
erfsporen.
- Het pre-1421/1424 landschap is afgedekt door een pakket afzettingen van het
zoetwatergetijdengebied Bergsche Veld/de Biesbosch; het zogenoemde Merwededek. Dit
is afgezet tussen circa 1421/1424 en 1603. Het water hiervan heeft het oude landschap
geërodeerd. De mate van erosie verschilt sterk per locatie en hiervan kon op basis van het
booronderzoek alleen geen goede inschatting gemaakt worden.

14

4. Doel en vraagstellingen
Het hoofddoel van het veldwerk was het documenteren van de aanwezige archeologische
waarden binnen het te graven riooltracé in de zes onderzoeksgebieden. De voor het veldwerk
in het PvE geformuleerde onderzoeksvragen zijn overgenomen in het Plan van Aanpak:5
-

Is er sprake van bewoningssporen uit de periode IJzertijd-Romeinse Tijd? En zo ja, wat is
hiervan de aard, diepteligging, datering, omvang en conservering van de vindplaats(en)?
Hoe passen de vindplaats(en) in het beeld van vergelijkbare vindplaatsen in Dordrecht en
de regio?

-

Is er sprake van bewoningssporen uit de Middeleeuwen? En zo ja, wat is hiervan de aard,
diepteligging, datering, omvang en conservering van de vindplaats(en)?
Hoe passen de vindplaats(en) in het beeld van vergelijkbare vindplaatsen in Dordrecht
en de regio?

5

Dorst 2018, PvA voor een archeologisch veldonderzoek door middel van een opgraving in het
plangebied Rioolvervanging Zuidhoven, gemeente Dordrecht. Interne projectcode DDT
1812, gemeente Dordrecht, d.d. 29 augustus 2018. Goedgekeurd d.d. 6 september 2018.
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5. Veldwerk
5.1 Methoden en motivatie onderzoeksmethode
Het veldonderzoek is uitgevoerd tussen 13-6-2019 tot 26-1-2020. Het onderzoek is uitgevoerd
conform de richtlijnen van de KNA 4.1 en verder zoals geformuleerd in het PvA.6
Op sommige punten is afgeweken van het PvA; het betreft delen van de te onderzoeken tracés
die niet begeleid zijn.7 Alle werkzaamheden worden uitgevoerd onder certificaat op basis van
de BRL 4000 (juli 2018).
Het veldonderzoek betrof een archeologische opgraving. Deze is uitgevoerd conform
de variant archeologische begeleiding aangezien er binnen de aanwezige infrastructuur
(wegverharding en kabels/leidingen/riool) geen mogelijkheid was voor zelfstandig onderzoek.8
De civieltechnische graafwerkzaamheden tijdens het vervangen van het riool op de zes, op
basis van het inventariserend booronderzoek, gedefinieerde vindplaatsen zijn archeologisch
begeleid. De sleuf voor het vervangen van het riool zou een breedte hebben van circa 5 m en
ontgraven worden tot circa 2,5 m – mv. Waar mogelijk is door de civieltechnisch ontgraver
op aanwijzing van de archeoloog de top van het verdronken, pre-1421 landschap laagsgewijs
benaderd en is hierop een vlak aangelegd. Op diverse locaties was dit echter niet mogelijk
omdat er sprake was van haaks onder de straat aanwezige kabels en leidingen. Hier is
ontgraven door de kraanbak hieronder te steken en de grond daarboven los te schudden. Door
deze techniek kon het (archeologisch) vlak niet worden gedocumenteerd. Op deze locaties
konden alleen de sporen in de profielen worden opgetekend; waarbij het voornamelijk ging om
sloten. Aanwezig vlakken zijn gedocumenteerd door middel van een tekening en foto’s. Daar
waar sprake was van belangrijkere grondsporen (dijktracés) die nadere profieldocumentatie en
monstername en het nazoeken op vondsten vereisten, is door de ontgraver het werk tijdelijk
gestaakt om de archeoloog daarvoor tijd te geven.
Van verschillende structuren/grondsporen zijn monsters verzameld voor 14C-datering; het
gaat om antropogene ophogingen, vermoedelijk een dijk. Daarnaast zijn er ook verschillende
vondsten verzameld van zowel de aanleg van het vlak als uit diverse grondsporen. Deze zijn
conform de KNA verzameld en gedocumenteerd. Daar waar dieper gegraven is dan de top
van het (middeleeuwse) niveau is vervolgens ook nog meegekeken of er sprake is van oudere
bewoningssporen in de dieper gelegen oeverwalafzettingen.
Op verschillende locaties op zowel de zuidelijke als noordelijke oeverwal zijn, zo lang
mogelijke, bodemprofielen gedocumenteerd die haaks op de middeleeuwse Dubbelgeul
liggen zodat er profielen vanaf het komgebied, over de oeverwal tot in de (antropogene)
restgeul zijn verkregen. Dit is voornamelijk gedaan door het optekenen en fotograferen
van bodemprofielkolommen van 50-100 cm breed. Daar waar sprake was van (mogelijk)
antropogene ophogingen (dijk) zijn zo lang mogelijke profielen gedocumenteerd. Helaas kon
nergens een geheel profiel over de dijktracés worden opgetekend, maar in combinatie met de
resultaten van het booronderzoek zijn de maximale breedtes hiervan wel te bepalen.
Aangezien er sprake was van een kleine hoeveelheid vondstmateriaal is uiteindelijk alles
gedetermineerd. Na het veldwerk zijn er vier monsters voor 14C-datering uit de antropogene
ophogingen van, vermoedelijk een dijk geselecteerd en naar het Centrum voor Isotopen
Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen gestuurd.

6

7
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Dorst 2018, PvA voor een archeologisch veldonderzoek door middel van een opgraving in het
plangebied Rioolvervanging Zuidhoven, gemeente Dordrecht. Interne projectcode DDT
1812. vakteam erfgoed, gemeente Dordrecht, d.d. 29 augustus 2018. Goedgekeurd bevoegd gezag
d.d. 6 september 2018.
Dit was te wijten aan het feit dat er soms sneller gewerkt kon worden dan gemiddeld of doordat er
gewisseld werd van werklocatie en dit niet tijdig is doorgegeven.
Gemeente Dordrecht, B&W-besluit, zaaknummer 2146712, d.d. 21-8-2018.
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5.2 Onderzoeksresultaten
Als eerste zal de bodemopbouw worden besproken, gevolgd door de archeologische aspecten.

5.2.1 Bodemopbouw
De waargenomen geologische bodemeenheden zijn niet (sterk) afwijkend ten opzichte van
die in de rapportage van het inventariserend booronderzoek.9 Wel kan op een aantal punten
de bodem gedetailleerder worden besproken. Hieronder zal dit per geo-genetische eenheid
worden gedaan. Afbeelding 5 geeft een overzicht van de ligging en de breedtes van de
middeleeuwse Dubbelgeul en de beide oeverwallen. Aangezien deze grens in de putten veelal
niet waargenomen kon worden, is voor deze afbeelding ook gebruik gemaakt van de gegevens
van het verkennend booronderzoek. In de afbeeldingen 6 en 7 zijn twee bodemprofielen
gepresenteerd; één over de noordelijke oeverwal en één over de zuidelijke oeverwal.

Afb. 5. Een overzicht van de ligging, oriëntatie en breedte van de Dubbelgeul en de beide oeverwallen.
De overgangen hiervan naar de daarachter gelegen komgebieden is ook aangegeven. Deze grens is
gebaseerd op de aanwezigheid van een intacte veenafzetting onder de oeverwal- of komafzetting vanuit
de Dubbel. In paars zijn de geologische profielraaien weergegeven (M.C. Dorst, 2020, vakteam erfgoed).

9
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Afb. 6. Een geo-archeologisch geïnterpreteerd bodemprofiel over de noordelijke oeverwal van de Dubbel
op basis van boorraai A–B. Voor de ligging van deze raai, zie afbeelding 5. Hierbij is het bodemprofiel uit
boring 17 uit het vooronderzoek gebruikt voor de Dubbelgeul. Voor het bodemprofiel waarin het komkleiop-veenlandschap aanwezig was, is gebruik gemaakt van een profielopname in de sleuf uit het riooltracédeel in Godetia (P4) en niet in Gentiana waarin de andere 3 profielopnames (P1-P3) aanwezig zijn. De
afstand tussen de verschillende profieldelen is hier op schaal weergegeven (M.C. Dorst, 2020, vakteam
erfgoed).

Afb. 7. Een geo-archeologisch geïnterpreteerd bodemprofiel over de zuidelijke oeverwal op basis van raai
C–D. Voor de ligging van deze raai, zie afbeelding 5. De afstand tussen de verschillende profieldelen is
hier op schaal weergegeven (M.C. Dorst, 2020, vakteam erfgoed).

Allereerst zullen kort de verschillende bodemeenheden worden besproken, gevolgd door een
interpretatie en overzicht van de geo-genetische zones van de Dubbel stroomgordel.
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Organisch pakket 1 (Hollandveen Laagpakket)
Alleen in het gebied ten noorden van de Dubbelgeul is het veenpakket in de sleuf van het
riooltracé aangetroﬀen. Ter hoogte van Godetia (vindplaats 5) bestaat het veenpakket uit
bruin, mineraalarm tot licht kleiig veen met, lokaal veel wortelhoutresten. Organisch pakket 1
behoort tot de Formatie van Nieuwkoop.
Klastisch pakket 1 (jongere oeverwalafzettingen van de Dubbel)
De jongste stroomgordelafzettingen aan weerszijden van de Dubbelgeul bestaan uit
oeverwalafzettingen. Ten zuiden van de jongste geulfase is dit afgezet op een veenafzetting
die op een oudere geulafzetting van de Dubbel is ontstaan. De afzetting bestaat hier uit
donker-grijsbruine, siltige (en licht venige) klei met nabij de geul in-situ riet(wortel)resten.
In de top van dit bodempakket is het merendeel van het riooltracé gegraven. De top van
klastisch pakket 1 in de noordelijke oeverzone ligt tussen circa 1 – 1,4 m – NAP (vanaf ca.
1,15 m – mv). De top van klastisch pakket 1 in de zuidelijke oeverzone ligt tussen circa 1,36 –
2 m – NAP (vanaf ca. 1,2 m – mv). Klastisch pakket 1 behoort tot de Formatie van Echteld en
is vermoedelijk afgezet gedurende de Vroege Middeleeuwen tot de realisatie van de bedijking
van de Grote Waard in 1283.
Klastisch pakket 2 (jongste komafzettingen van de Dubbel)
Komafzettingen zijn tijdens dit onderzoek alleen waargenomen ten noorden van de
Dubbelgeul. Het bestaat uit licht-grijsbruine, licht venige en siltige klei. Het geërodeerde
veenpakket is afgedekt door een pakket zand en klei dat is afgezet ten tijde van het Bergsche
Veld. De top van het pakket komafzettingen ligt rond de 1,35 m – NAP (ca. 1,34 m – mv).
Klastisch pakket 2 behoort tot de Formatie van Echteld en zal dateren uit de periode Vroege
Middeleeuwen tot de realisatie van de bedijking van de Grote Waard in 1283.
Klastisch pakket 3 (restgeulafzetting Dubbel tot 1421-1424)
Dit pakket bestaat uit zwarte, licht tot matig siltige klei met zeer veel detritus. Afzettingen
van dit pakket zijn aangetroﬀen in de sleuven die doorliepen tot in de (rest)geul van de
Dubbel. Dit was in de noordelijke oeverzone op de vindplaats 4 (Gentiana) en vindplaats 3
(Robinia) en in de zuidelijke oeverzone op vindplaats 6 (Campanula). Het betreft de (jongste)
restgeulafzetting in de Dubbelgeul. Omdat deze mogelijk pas is afgezet nadat de Dubbel
werd afgedamd, wordt deze ook wel aangeduid als de antropogene restgeul van de Dubbel.
Dit is echter niet zeker; het is goed mogelijk dat de Dubbel al ten tijde van de start van de
middeleeuwse ontginningen in de 11e eeuw een energie-arme, sterk verlandende rivier was. In
de top van dit pakket zijn veelvuldig brakwaterkokkels (Cerastoderma glaucum) aangetroﬀen.
Deze dateren uit de periode van de St. Elisabethsvloeden tussen 1421-1424, waarin de lagere
delen zoals geulen en sloten van de Grote Waard gevuld waren met brakwater. De grens
tussen deze afzetting en de jongste oeverwalafzettingen markeert de Dubbelgeul ten tijde
van de Late Middeleeuwen. In de noordelijke oeverzone ligt deze op circa 2 m – NAP (ca. 2
m – mv) en in de zuidelijke oeverzone ligt deze op circa 1,8 m – NAP (1,52 m – mv, zie afb.
7). De startdatum van de afzetting van het klastisch pakket 3 is onbekend en kan liggen vanaf
circa de Vroege Middeleeuwen of de 13e eeuw. Het diepere traject van klastisch pakket 3 kan
gerekend worden tot de Formatie van Echteld. Het bovenste traject met de brakwaterkokkels
zal dateren uit de periode 1421-1424 en kan gerekend worden tot de Formatie van Naaldwijk.
Klastisch pakket 4 en Antropogeen pakket A (opvullingen middeleeuwse grondsporen en
ophogingspakketten tot 1421)
Klastisch pakket 4 betreft een gevarieerd pakket aan afzettingen die aanwezig zijn in de
verschillende pre-1421, waarschijnlijk allen, middeleeuwse grondsporen die aanwezig zijn
in de top van oeverwalafzettingen in de noordelijke en zuidelijke oeverzones. Antropogeen
pakket A zijn menselijke ophogingen die aanwezig zijn op beide oeverwalafzettingen.
Deze sporen en ophogingen worden nader besproken in paragraaf 5.2.2. Archeologie.
Klastisch pakket 5 (afzettingen Bergsche Veld, het Merwededek, 1421/1424 tot 1603)
Het geërodeerde pre-1421 landschap is overal afgedekt door een pakket zand en klei dat is
afgezet ten tijde van het Bergsche Veld; het zoetwatergetijdengebied dat ontstond ná de St.
Elisabethsvloeden van 1421-1424. Het bestaat uit (licht)grijs zand en klei, waarbij vaak het
onderste traject uit zand bestaat en het jongere traject uit klei.
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Dit geeft het bestaansverloop van het Bergsche Veld weer; van een energierijk
getijdengebied naar een toenemend verlandend schorren- en slikkengebied met daarin
nog enkele getijdengeulen. Op basis van het verkennend booronderzoek is gesuggereerd
dat de noordelijke oeverwalafzettingen, ter hoogte van de Gentiana/Petunia vrijwel direct
onder het maaiveld (ca. 0,5 m – mv) aanwezig waren.10 Dit bleek tijdens het gravend
onderzoek niet zo te zijn. Het pakket afzettingen van ná 1424 lijkt hier sterk op de pre-1421
oeverwalafzettingen, maar er is hier toch ook sprake van een Merwededek dat even dik is als
elders in het onderzoeksgebied ter hoogte van de top van de oeverwallen; circa 80 cm (afb.
6).
Antropogeen pakket B (straatzand 20e eeuw)
Op de top van het bovengenoemde pakket is een pakket lichtgrijs bouwzand aanwezig dat
deels, door vergraving, is opgenomen in de top van het bovengenoemde Merwededek.
Het ophogingspakket en de verstoring dateren uit de jaren ‘60 van de vorige eeuw. De
waargenomen dikte varieert tussen circa 44 en 80 cm.
Geo-genetische zones
Dubbelgeul
In afbeelding 5 is de breedte en oriëntatie van de middeleeuwse Dubbelgeul weergegeven.
Deze is grotendeels gebaseerd op de boorgegevens uit het verkennend booronderzoek,
slechts op enkele locaties is de insnijdingsgrens van de Dubbelgeul tijdens de archeologische
begeleiding gedetailleerder gezien.11
Het gaat hier om de Dubbelgeul ten tijde van de middeleeuwse ontginningen vanaf begin
11e eeuw tot 1421. De overgang van geul naar oeverwal is herkenbaar aan de aanwezigheid
van de jongste opvulling van de Dubbelgeul die bestaat uit een zwarte, detritusrijke licht
siltige klei met daarin brakwaterkokkels. Dit pakket is gevormd in de periode van de St.
Elisabethsvloeden tussen 1421 en 1424. Het was op basis van het booronderzoek al duidelijk
dat de rivier in haar oudste, oorspronkelijke fase een grotere stroombreedte had. De
maximale breedte wordt in het noorden gemarkeerd door de in afbeelding 5 aangegeven
grens tussen de oeverwal en het komklei-op-veenlandschap. De zuidelijke insnijdingsgrens
is onbekend; hier is sprake van een jongere veengroei op oudere stroomgordelafzettingen.
Door de tijd heen is de rivier beduidend minder actief geworden; door deze verminderde
waterafvoer is uiteindelijk in de laatste fase (middeleeuwen tot 1421) de geul overgebleven
zoals die in afbeelding 5 is aangegeven. Deze geul was vrij recht en liep vanuit het zuidoosten
in noordoostelijke richting. De maximale stroombreedte lag tussen circa 80 en 150 meter.
Oeverzones / oeverwalafzettingen
Tijdens het veldwerk is aan beide zijden van bovengenoemde geul gegraven tot in de top
van de noordelijke en zuidelijke oeverwal. De bodemopbouw is gedocumenteerd op basis
van verschillende profielkolommen en sporadisch enkele, wat langere profielen die met name
zijn opgetekend wanneer er sprake was van grondsporen. In afbeelding 6 is een overzicht
gegeven van het bodemprofiel over de noordelijke oeverwal vanaf de Dubbel (rest)geul
tot in het komklei-op-veengebied. Beide oeverzones bestaan uit (dieper gelegen) oudere
geulafzettingen met daarop jongere oeverwalafzettingen. Alleen de top van deze jongste
stroomgordelafzettingen van de Dubbel zijn in de sleuven van het riooltracé aangesneden.
De noordelijke oeverwalafzettingen bestaan uit licht-bruingrijze, matig zandige klei met
regelmatig (lokaal) zandlensjes. Bij het verkennend booronderzoek in 2017 is gesuggereerd
dat het noordwestelijk deel van deze noordelijke oeverwal mogelijk niet-geërodeerd doorliep
tot direct onder het huidige, 20e –eeuwse straatzandbed, op circa 50 cm – mv/straatniveau.
Dit bleek tijdens de begeleiding niet te kloppen; er is zeker sprake van een afzetting van
het Merwededek (Bergsche Veld ). De top van het landschap van vóór 1421, de top van de
noordelijke oeverzone, is aanwezig tussen circa 1 – 1,4 m – NAP (vanaf ca. 1,15 m – mv).

10

Dorst 2017, 10.

11

Dorst 2017.
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De noordelijke oeverzone, gerekend vanaf de Dubbelgeul tot begin van het komklei-opveenlanschap, had gedurende de (Late) Middeleeuwen een breedte tussen circa 80-113
meter (afb. 5). In de zuidelijke oeverzone is dieper gelegen ook sprake van oudere
stroomgordelafzettingen met daarop een pakket veen. Hierop is vervolgens weer een laag
jongere kom-/oeverwalafzettingen aanwezig.12
De sleuven van het riooltracé reikten tot in de top van dit jongste afzettingspakket van de
Dubbel. De afzettingen bestaan uit donkerbruine, licht tot matig siltige en licht venige klei.
De top van het landschap van vóór 1421, de top van de zuidelijke oeverzone, is aanwezig
tussen circa 1,36 – 2 m – NAP (vanaf ca. 1,2 m – mv). De zuidelijke oeverzone, gerekend
vanaf de Dubbelgeul tot begin van het komklei-op-veenlanschap, had gedurende de (Late)
Middeleeuwen een breedte tussen circa 70-80 meter (afb. 5). Hierbij moet gesteld worden
dat de insnijdingsgrens van de (oudste fase van de) Dubbelgeul niet bekend is. De in deze
afbeelding gepresenteerde grens van de zuidelijke oeverwal is gebaseerd op de resultaten
van het verkennend booronderzoek. Hierbij is een veenafzetting aangetroﬀen waarvan
gesteld kan worden dat het een jonger komgebied markeert, maar daaronder zijn oudere
stroomgordelafzettingen van de Dubbel aanwezig. De hier gepresenteerde grens is dus niet de
maximale stroombreedtegrens van de Dubbel stroomgordel.
Er is zeker sprake van enige mate van erosie van het pre-1421 landschap. Dit is onder andere
af te leiden uit de gelijkmatige diepte tot waarop de onderzijde van het pakket afzettingen
van het Bergsche Veld (Merwededek) aanwezig is en het feit dat dit erosievlak binnen de
oeverwalzone en het komklei-op-veenlandschap vrijwel op dezelfde hoogte ligt. Hierbij kan
gesteld worden dat er mogelijk niet een heel dik pakket is geërodeerd. Dit kan opgemaakt
worden uit het feit dat verschillende sloten nog wel een diepte hadden tussen circa 60-100 cm
en er een paaltje is aangetroﬀen die nog tot 45 cm in de grond aanwezig was. Een inschatting
is dat er, ten minste binnen de noordelijke oeverwalzone waarschijnlijk niet meer dan circa 50
cm van het pre-1421 landschap is geërodeerd.
Komgebieden
Tijdens het gravend onderzoek is alleen ten noorden van de Dubbelgeul het noordelijk
komklei-op-veenlandschap aangetroﬀen (afb. 5). De top ervan ligt rond de 1,35 m – NAP
(1,34 m – mv). Dit is vrijwel gelijk aan de top van het pakket aan oeverwalafzetting in de
noordelijke oeverzone. Dit is vermoedelijk te wijten aan erosie, alhoewel niet uitgesloten
kan worden dat het komgebied gedurende de Late Middeleeuwen slecht iets lager lag dan
de oeverwal. Op basis van verschillende (boor)onderzoeken op de Dubbel stroomgordel kan
gesteld worden dat het oorspronkelijke hoogteverschil lag tussen 50-100 cm.

5.2.2. Archeologie
Tijdens het veldwerk zijn archeologische sporen uit de Late Middeleeuwen gevonden. Het
gaat om antropogene ophogingen, verschillende sloten, kuilen en één paal. Daarnaast zijn er
enkele sloot(delen) uit de Nieuwe Tijd (19e-20e eeuw) gevonden. In kleine hoeveelheden zijn
er vondsten- en monsters verzameld. Deze zijn aangetroﬀen tijdens de aanleg van het vlak in
bodempakketten zoals de top van de oeverwal en de antropogene ophogingen en afkomstig
uit gesloten contexten, voornamelijk sloten. Wat is aangetroﬀen tijdens vlakaanleg, couperen
en schaven van profielwanden is verzameld. Allereerst worden hieronder de sporen en de
fasering binnen de vindplaats besproken. Vervolgens zal het vondst- en monstermateriaal
worden behandeld.

12
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Bewoningssporen Late Middeleeuwen
Het gaat om antropogene ophogingen, sloten, kuilen en een paal. De bewoningssporen
zijn zowel in de noordelijke als de zuidelijke oeverwal aanwezig. Hieronder zullen de
bewoningssporen per soort worden besproken.
Antropogene ophogingen
In de zuidelijke oeverzone zijn op twee locaties antropogene ophogingen op de jongste
oeverwalafzettingen aanwezig en in de noordelijke oeverzone op één locatie (afb. 8 en 9).

Afb. 8. Een overzicht van alle aangetroﬀen bewoningssporen in de noordelijke oeverzone binnen het
plangebied (M.C. Dorst, 2020, vakteam erfgoed).
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Afb. 9. Een overzicht van alle aangetroﬀen bewoningssporen in de zuidelijke oeverzone binnen het
plangebied (M.C. Dorst, 2020, vakteam erfgoed).

In de zuidelijke oeverzone is een pakket antropogene ophogingen aanwezig ter hoogte
van de kruising Lobelia-Salvia, onderzoeksgebied 1(afb. 10, 11 en 12, S22). Het bestaat
uit verschillende lagen licht en donker grijs-bruine, zandig tot siltige klei met klei- en
veenbrokken en –kluitjes en strolagen (vnr. 20. Ook zijn er in de verschillende lagen keramiek
en dierlijke gevonden (vnrs. 18-19 en mogelijk vnr.21). De maximale lengte is niet in het
riooltracé waargenomen, maar kan op basis van de boorgegevens uit het vooronderzoek
vastgesteld worden tussen 16 en 23 m. De waargenomen maximale onderzijde in de werkput
ligt op 2,3 m – NAP (1,9 m – mv) en de (geërodeerde) top ligt op 1,48 m – NAP (1,09 m –
mv).13 De maximale dikte van het ophogingspakket is (nog) 80 cm.
Aangezien de maximale erosie van het pre-1421 landschap vermoedelijk niet meer zal zijn
dan circa 50 cm, zal de oorspronkelijke dikte van het pakket gelegen hebben rond de 130
cm. Het ophogingspakket ligt hier op een afstand tussen circa 4-7 m van de Dubbelgeul; er

13
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Tijdens het vooronderzoek (Dorst 2017) is de onderzijde van dit pakket in boring 5 in het komgebied
waargenomen op ca. 3 m – NAP.

ligt dus een smalle strook grond die aangeduid kan worden als buitendijks gebied ofwel een
uiterwaard. Hierbij moet echter opgemerkt worden dat de aard van het ophogingspakket
onduidelijk is. Er kan sprake zijn van een lage dijk/kade of een woonheuvel. Aangezien
de aard van de verschillende ophogingspakketten in de zuidelijke oeverzone nogal
verschillen, lijkt er geen sprake te zijn van één en hetzelfde lijnobject (dijk of kade). Het
is dus goed mogelijk dat de verschillende ophogingspakketten individuele (woon)heuvels
vertegenwoordigen. Deze interpretatie lijkt ondersteund te worden door de verschillende
14
C-dateringen en aard van de ophogingspakketten. In dit ophogingspakket (S22) zijn
keramiek en enkele (runder)kiezen aangetroﬀen. Twee kiezen en een monster van een
stro-laag zijn door middel van 14C-analyse gedateerd (resp. vnr. 19 en 21 en vnr. 20). Van
de kies met vondstnummer 21 was niet zeker of deze afkomstig is uit een laag van het
ophogingspakket of de antropogeen beïnvloede oeverwalafzetting. De keramiek betreft de
bakseltypen kogelpot, blauwgrijs en Pingsdorf aardewerk en is te dateren in de periode 10e
eeuw tot circa 1225.14 De 14C-analyse van dit ophogingspakket leverde dateringen op tussen
992 – 1148 cal. AD (vnr. 19), 892 – 995 cal. AD (vnr. 20) en 1048 – 1219 cal. AD (vnr.
21).15 Opvallend is dat de datering van de kies met vnr. 21 die mogelijk afkomstig is uit de
antropogeen verstoorde oeverwalafzetting onder het ophogingspakket, de jongste datering
opleverde. In combinatie met de 76.6% zekerheid voor het dateringsbereik 992 – 1047 cal.
AD van de andere kies (vnr. 19) uit het ophogingspakket is het meest waarschijnlijk dat de
datering van dit ophogingspakket zal liggen rond het midden van de 11e eeuw (afb. 22 en 23).

14

Vondstnummer 18.

15

Universiteit Groningen, CIO, vondstnr. 19 ((runder)kies), Groningen monsternr. GrA-21979. Dit
monster heeft een 76.6% zekerheid voor het dateringsbereik 992 – 1047 cal. AD). Vondstnr. 20
(stro), Groningen monsternr. GrA-21980. Vondstnr. 21 (kies), Groningen monsternr. GrA-21981.
De gepresenteerde dateringen hebben een zekerheid van 95.4%. Ongepubliceerd resultatenverslag
Palstra 2020, verslagkenmerk 3699-20147.

25

plangebied rioolvervanging Zuidhoven, Salvia e.o., Dordrecht Ondergronds 123

Afb. 10. De locatie van het ophogingspakket ter hoogte van de kruising Salvia-Lobelia, onderzoeksgebied
1 (Dorst 2020, vakteam erfgoed).
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Afb. 11. Een dwarsdoorsnede van het ophogingspakket S22 ter hoogte van de kruising Salvia-Lobelia,
onderzoeksgebied 1, westprofiel sleuf, profiel 31 (Dorst 2020, vakteam erfgoed).

Afb. 12. Boven: het westprofiel van het putdeel waarin het ophogingspakket S22 aanwezig was, met in
rood de locatie van de kies (vnr. 21) die door mel van 14C is gedateerd. Onder: het oostprofiel van het
putdeel waarin het ophogingspakket S22 aanwezig was met daarin de locaties van de kies (vnr. 19) en de
stro-laag (vnr. 20) die door middel van 14C zijn gedateerd (Dorst 2020, vakteam erfgoed).

Het tweede antropogene ophogingspakket is aanwezig ter hoogte van de Campanula
(onderzoeksgebied 6. afb. 13, 14 en 15, S12). Hier zijn mogelijk twee fases van ophogingen
aanwezig. Het oudste, diepere ophogingspakket bestaat uit grijsbruine, soms licht organische/
venige kleikluiten met daartussen veel stro-lagen. Het jongere ophogingspakket bestaat uit
lichtgrijs-bruine, venige klei met daarin veel grijze kleikluiten en fragmenten keramiek (vnr.
10). Het ophogingspakket heeft hier een lengte van circa 10 m. De (geërodeerde) top ligt
op 1,65 m – NAP (1,34 m – mv). De onderzijde is niet vastgesteld, maar ligt dieper dan de
onderzijde van de werkput op 2,28 m – NAP. Ook hier zijn geen bewoningssporen in de top
aangetroﬀen. Ook van deze ophoging is de aard onduidelijk. Direct ten westen hiervan was
een lagergelegen (uiterwaard-achtige) zone aanwezig.
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Deze was lagergelegen en hier was ook een laag zwarte, detritusrijke klei met
brakwaterkokkels aanwezig zoals die ook in de Dubbelgeul aanwezig is (afb. 13). De geul zal
even ten noorden hiervan aanwezig zijn.
In dit ophogingspakket is keramiek aangetroﬀen (vnr. 10). Daarnaast is een monster van een
stro-laag door middel van 14C-analyse gedateerd (vnr. 11). De keramiek is te dateren in de
periode 11e eeuw tot circa 1250.16 De 14C-analyse leverde een overeenkomstige dating voor
dit ophogingspakket op tussen 1190 en 1267 (afb. 22 en 23).17 De datering van de keramiek
uit het ophogingpakket sluit goed aan bij de absolute 14C-datering. Het pakket is daarmee te
dateren tussen circa het einde van de 12e eeuw tot begin 3e kwart 13e eeuw; grofweg tussen
1200 en 1250.

Afb. 13. De locatie van het ophogingspakket ter hoogte van de Campanula 32, vindplaats 6 (Dorst, 2020,
vakteam erfgoed).

16
17
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Vondstnummer 10.
Universiteit Groningen, CIO, vondstnr. 11 (stro), Groningen monsternr. GrM 21978. Deze datering
heeft een zekerheid van 95,4%. Ongepubliceerd resultatenverslag Palstra 2020, verslagkenmerk
3699-20147.

Afb. 14. Een dwarsdoorsnede van het ophogingspakket S12 ter hoogte van de Campanula 32, vindplaats
6, gespiegeld oostprofiel sleuf (Dorst, 2020, vakteam erfgoed).

Afb. 15. Boven: een deel van een doorsnede in de lengterichting van het ophogingspakket; profielnr.
16 met in rood de stro-laag die door middel van 14C is gedateerd (vnr. 11). Onder links: een deel van
een haakse doorsnede van het ophogingspakket S12; profielnr. 17. Onder rechts: een deel van een
haakse doorsnede van het ophogingspakket; profielnr. 15 met keramiek (vnr. 10) (Dorst, 2020, vakteam
erfgoed).
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In de noordelijke oeverzone zijn (vermoedelijke) antropogene ophogingen aanwezig ter
hoogte van de hoek Godetia-Gentiana, onderzoeksgebied 5 en mogelijk in onderzoeksgebied
4 ter hoogte van de Petunia 10-14 (afb. 8, S23 en S25). Van de laatste locatie is niet zeker
of het opgebrachte grond betreft; kenmerkende lagen stro zijn hier niet waargenomen. Er
is hier sprake van een rommelige laag (of grondpakket) waarin relatief veel vondstmateriaal
aanwezig is.
Het pakket antropogene ophogingen ter hoogte van de Godetia 12-Gentiana bestaat uit licht
bruingrijze, matig siltige klei met vlekken donkerbruine, zeer venige en licht siltige klei;
mogelijk geoxideerde veenbrokken en laagjes (vergaan) stro (afb. 16, 17 en 18, S23). Het
pakket betreft zeer waarschijnlijk een ophoging bestaande uit kleikluiten die op verschillende
sto-lagen liggen. Deze ophoging is vergelijkbaar met het pakket op de zuidoever aan de
Campanula (onderzoeksgebied 6). De overgang/grens met de natuurlijke oeverwalafzetting
is vrijwel niet waar te nemen. Aan de oostelijke voet van het ophogingspakket was een brede
sloot aanwezig (afb. 16, 17 en 18, S13). De westelijke zijde van het ophogingspakket is niet
waargenomen, maar het heeft een maximale breedte van ten minste 7,55 m. De onderzijde
van de ophoging is niet waargenomen en ligt ten minste dieper dan 2 m – NAP (2,04 m – mv).
Het pakket heeft een dikte van ten minste 60 cm. Aangezien het pakket hier aan (in ieder
geval de oostzijde) scherp begrenst lijkt te zijn door een sloot, lijkt er hier geen sprake te zijn
van een lijntraject (dijk/kade).
Mogelijk gaat het hier om een woonheuvel (hil). In dit ophogingspakket is keramiek
aangetroﬀen (vnr. 13) en het betreft één scherf blauwgrijs aardewerk dat is te dateren in de
periode 10e eeuw tot 1200-1225. In vergelijking met de ophogingspakketten op de zuidelijke
oeverwal kan ook dit pakket waarschijnlijk gedateerd worden in de periode vanaf begin 11e
eeuw tot 1200-1225. Daarnaast is er keramiek gevonden in de sloot die de oostelijke grens
van het pakket vormt (S13, vnr. 14). Hieronder zijn de bakseltypen kogelpot aardewerk,
blauwgrijs aardewerk, grijsbakkend aardewerk, bijna-steengoed en steengoed 1. Dit
keramiekcomplex kan gedateerd worden in de periode 1200-1300 en mogelijk zelfs tot 1421
(afb. 22 en 23).
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Afb. 16. De locatie van het ophogingspakket ter hoogte van de hoek Godetia -Gentiana-, vindplaats 5
(Dorst, 2020, vakteam erfgoed).

Afb. 17. Een dwarsdoorsnede van (een deel van) het ophogingspakket S23 ter hoogte van de hoek Gentiana-Godetia, vindplaats 5 (Dorst, 2020, vakteam erfgoed).
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Afb. 18. Een aanzicht van een deel van een dwarsdoorsnede van het ophogingspakket, zuidprofiel
putdeel, profielnr. 18 met links de kuil/sloot S13 en rechts de ophoging S23 met de locatie van een scherf
blauwgrijs aardewerk, vnr.13 (Dorst, 2020, vakteam erfgoed).

Het pakket (mogelijke) ophogingen ter hoogte van de Petunia 10-14, onderzoeksgebied 4,
bestaat uit twee lagen; onderin een lichtbruine, venige klei met baksteenpuintjes, houtresten
en keramiek (vnr. 7) en daarop een licht-grijsbruine, matig siltige klei met baksteenpuin,
houtresten en ongebakken klei /huttenleem? (vnr.8) (afb. 19, 20 en 21, S25). De grens aan
de westzijde is niet waargenomen en hier ligt de onderzijde van het pakket dieper dan de
rioolsleuf; het pakket heeft een dikte van ten minste 60 cm. Het oostelijk deel van het pakket
heeft een dikte tussen circa 40-45 cm. Anders dan de hierboven besproken pakketten is
deze afzetting niet rommelig en bevat het geen (duidelijke) kluiten en/of stro-lagen. Het is
mogelijk dat het geen ophogingspakket maar een sterk antropogeen beïnvloed (verploegd?)
bodemtraject betreft. Wel zijn in het pakket relatief veel fragmenten baksteen, ongebakken
klei en twee fragmenten kogelpot aardewerk (vnrs.7 en 8) aanwezig. Op basis van de
keramiek zou het pakket dateren tot circa 1300, maar gezien de baksteenresten zal het
dateren tot mogelijk 1421 (afb. 22 en 23).

Afb. 19. De locatie van het antropogene (ophogings)pakket / antropogeen beïnvloed pakket ter hoogte
van de Petunia 10-14, vindplaats 3 (Dorst, 2020, vakteam erfgoed).
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Afb. 20. Een dwarsdoorsnede van het antropogene (ophogings)pakket ter hoogte van de Petunia 10-14
(Dorst, 2020, vakteam erfgoed).

Afb. 21. Een aanzicht van een deel van een dwarsdoorsnede van het antropogene (ophogings)pakket S25.
Boven: het westelijke deel, profielnr. 6 met daarin de locaties van keramiekvondsten (vnrs. 7 en 8) en
onder het oostelijke deel, profielnr. 7. In het gehele pakket zijn veel baksteenfragmenten zichtbaar; in het
oosten gaat het pakket diﬀuus over in een schone oeverwalafzetting zonder vondstmateriaal (Dorst, 2020,
vakteam erfgoed).
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Vondsten en 14C-dateringsmonsters uit de ophogingspakketten
In bovengenoemde ophogingspakketten zijn verschillende vondsten verzameld en enkele
monsters verzameld voor het verkrijgen van een goede 14C-datering. In afbeelding 22 zijn alle
verzamelde vondsten en geanalyseerde 14C-monsters en hun dateringen weergegeven. In afb.
23 zijn de verzamelde vondsten uit de ophogingspakketten weergegeven.

Afb. 22. Een overzicht van de vondsten en geanalyseerde
2020, vakteam erfgoed).

C-monsters uit de ophogingspakketten (Dorst,

14

Afb. 23. Enkele van de vondsten uit de ophogingspakketten (Dorst, 2020, vakteam erfgoed).
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In het ophogingspakket S22 in de Salvia (vindplaats 1, woonheuvel 1?) zijn twee fragmenten
Pingsdorf aardewerk en een fragment kogelpot/blauwgrijs aardewerk (vnr. 18) gevonden.
Van de laatste is lastig vast te stellen of het een lokaal geproduceerd bakseltype is of dat het
importkeramiek uit de regio Paﬀrath is. Daarnaast zijn er één (vnr. 19) en mogelijk twee (vnr.
21) (runder)kiezen uit dit pakket verzameld, waarvan de eerste zeker uit het ophogingspakket
afkomstig is. De tweede zat of in het ophogingspakket of in de antropogeen beïnvloede
oeverwalafzetting onder deze ophoging. Beide zijn door middel van 14C-analyse gedateerd. In
het pakket zijn leembrokjes, maar geen baksteenfragmenten aangetroﬀen. Daarnaast is een
stro-laag uit het ophogingspakket gedateerd (vnr. 20). Op basis van het schaarse keramiek
is het pakket te dateren in de periode tussen de 10e eeuw en circa 1200-1225. De drie
14
C-monsters leverden dateringen op tussen: 992 – 1148 (vnr. 19), 892 – 995 (vnr. 20) en
1048 – 1219 (vnr. 21) cal. AD.
In het ophogingspakket S12 in de Campanula (vindplaats 6, woonheuvel 2?) zijn fragmenten
van de bakseltypen kogelpot aardewerk, (blauw)grijs aardewerk, roodbakkend aardewerk
en witbakkend aardewerk gevonden (vnr. 10). Het roodbakkend aardewerk betreft de
oudere, oranje baksels waaronder een lintoor en een wandfragment met inwendig wat
dikker loodglazuur. Het witbakkend aardewerk is mede door de kleine fragmenten lastig te
determineren/dateren. Eén van de scherven is wat harder gebakken en neigt naar steengoed
aardewerk. Een tweede scherf is een zachter en wat geliger baksel, dat mogelijk ook Pingsdorf
aardewerk zou kunnen zijn. Het derde fragment is uitwendig voorzien van vuil loodglazuur;
mogelijk betreft het Maaslands witbakkend. Ten slotte zijn er nog één scherf kogelpot en een
scherf (blauw)grijsbakkend aardewerk gevonden. Ook in dit pakket zijn leembrokjes, maar
geen baksteenfragmenten gevonden. De keramiek is te dateren in de periode 11e eeuw tot
circa 1250. Op basis van de 14C-analyse is het ophogingspakket te dateren tussen 1190 en
1267. De datering van het ophogingpakket zal het aannemelijkst liggen tussen circa 1200 en
1250.
In het ophogingspakket S23 in de Godetia (vindplaats 5, woonheuvel 3?) is slechts één
fragment keramiek gevonden (afb. 23, vnr. 13). Het gaat om een randscherf kogelpot/
blauwgrijs aardewerk. Het gaat mogelijk om een kookpotfragment dat nog handgevormd
is, maar wel een op de draaischijf opgedraaide rand heeft. Het kan een importstuk uit het
Rijnlandgebied zijn. Het is te dateren in de periode 1200-1225. In dit ophogingspakket zijn
geen fragmenten baksteen gevonden en de stro-lagen waren te ver geoxideerd voor een
14
C-monster.
In het antropogeen beïnvloede (ophogings?)pakket S25 in de Petunia (vindplaats 3,
woonheuvel 4?) zijn twee fragmenten keramiek gevonden (vnrs. 7 en 8). Het gaat om
scherven kogelpot/blauwgrijs aardewerk welke te dateren zijn in de periode 10e eeuw tot
1200-1225. Daarnaast zijn in dit pakket, anders dan bij de hierboven besproken pakketten,
wel veel fragmenten baksteen aanwezig. Deze zijn te dateren vanaf circa 1250-1421.
Overige sporen; sloten, kuilen en een paaltje
Andere bewoningssporen uit de periode vóór 1421 die in beide oeverzones zijn aangetroﬀen
zijn sloten, kuilen en een paaltje.18 Daarnaast is er één sloot uit de periode ná 1421
gevonden; deze was aanwezig in de Petunia (S6) en het verlengde in de Godetia (S20) (afb.
8). De slootvulling hiervan bestond uit zwarte, siltige klei met schelp, hout, kiezel en gele
baksteenpuin van ijsselsteenformaat. Dit zal een (her)ontginningssloot uit de 17e-19e eeuw
zijn. Het had een breedte van circa 2,25 m en een noordoost-zuidwestelijke oriëntatie. De
jongste opvulling bestond uit geel zand; vermoedelijk was de sloot in gebruikt tot in de
jaren ‘60 van de vorige eeuw en is deze voorafgaande aan de aanleg van de wijk Zuidhoven
dichtgeworpen.

18

Zuidoever: S21 (sloot), S8 (sloot). Noordoever: S1 (sloot), S2 (paal), S3 en S7 (sloot), S24 en S13
(sloot), S4 en S14 (sloot), S5 (sloot), S9 (sloot), S10 (kuil), S16 (kuil).
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Sloten (pre-1421)
Op de noordelijke oeverwal zijn verschillende sloot(delen) aanwezig (afb. 8).19 Alle sloten
zijn aanwezig in de top van de oeverwal/komkleiafzetting. De sloten varieerden in breedte
tussen ca. 0,75 m (S5) en 3-3,95 m (S13-S24). Er zijn twee oriëntaties aanwezig; haaks op
de Dubbelgeul georiënteerde sloten en parallel daaraan georiënteerde sloten. De opvullingen
en (nog resterende) dieptes variëren; over het algemeen lijken de sloten dichter bij de
Dubbelgeul dieper te zijn en bestaat de oudere vulling uit licht-bruingrijze klei met soms
zand- en detrituslenzen (S1 en S7). Hoger op de oeverwal, ter hoogte van de hoek GentianaGodetia, hebben de sloten ook wel een bruine venige klei vulling (S13, S14, maar ook S4
verder zuidelijk). De aanwezigheid van een jongere opvulling van zwarte detritusrijke klei
met brakwaterkokkels (gidsfossiel 1421-1424) varieert per sloot(deel). Het is niet met
zekerheid te zeggen of de aan-/afwezigheid hier toe te schrijven is aan een fasering/datering
van de sloten; deze jongste opvulling kan ook ná 1421 zijn geërodeerd.20 Hierbij is het wel
opvallend dat de sloten zonder brakwaterkokkellaag breder zijn dan de sloten met kokkels.
Deze sloten hebben een breedte van tussen 3 en 3,95 m. Het gaat hierbij om de parallel aan
de Dubbelgeul georiënteerde sloot S9 en de haaks hierop staande sloot S13/S24. Het is dus
mogelijk dat er sprake is van een fasering waarbij de bredere sloten van oudere datering zijn
dan de smallere sloten die tot 1421-1424 watervoerend waren.21

Afb. 24. Links: de parallel aan, en naast de Dubbelgeul lopende sloot S1 met een diepte van ten minste
50 cm. Rechts: de haaks op de Dubbelgeul georiënteerde sloot S14 (-S4) hoger op de oeverwal, met een
diepte van 30 cm. Beide hebben brakwaterkokkels in de bovenste opvulling en waren dus nog watervoerend in de periode voorafgaand aan de St. Elisabethsvloeden van 1421-1424 (Dorst, 2020, vakteam
erfgoed).

Een ruimtelijk-functionele interpretatie van de aangetroﬀen slotenpatroon in de noordelijke
oeverwalzone is moeilijk te geven. Op andere vindplaatsen aan de Dubbel, zoals
Gezondheidspark en Stevensweg22 zijn de zones direct langs de geul de (vermoedelijke)
locaties waar sprake is van een kade/dijk en mogelijke woonlocaties. Het gaat bij deze locaties
wel om de zuidelijke oeverwal. Tussen de, vergelijkbare parallel aan de geul gelegen sloten
is hier sprake van een kade/dijk, zowel daadwerkelijk aangetoond (Stevenweg) als zeer
waarschijnlijk door de aanwezigheid van duikers in deze zone (Gezondheidspark). In de zone
tussen de beide parallel aan de geul gelegen sloten (S1 en S7) in de noordelijke oeverwal
zijn hier echter geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van een dijk/kade of mogelijk een
verhoogde weg. Eventuele woonlocaties in de noordelijke oeverwalzone op deze locatie zijn
allen gelegen ten noorden van de parallel aan de geul gelegen sloten.

19
20
21

22
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Spoornrs: S1, S7/S3, S9, S13/S24, S4/S14, S5.
Sloten met brakwaterkokkels: S1, S3/(S7?), S4/S14, S5. Sloten zonder brakwaterkokkels: S9, S13/
S24.
Hierbij moet opgemerkt worden dat er in de opvulling van slootdeel S13 baksteenresten aanwezig
waren; de actieve fase van deze sloot S13/S24 loopt dus iig tot ten minste circa midden 13e eeuw en
het kan niet uitgesloten worden dat het sloopresten zijn die te relateren zijn aan de periode 14211424.
Dordrecht projectcodes: DDT 0604 (Hos & Dorst 2010) en DDT 1603 (Dorst 2017).

Van de haaks op de geul gelegen sloten kan gesteld worden dat het waarschijnlijk
ontginnings- /perceleringssloten zijn. Echter, de waargenomen sloten liggen (te) dicht naast
elkaar om percelen te vertegenwoordigen.
In de zuidelijke oeverzone zijn twee sloten aangetroﬀen (afb. 9, S8 en S21). Ze hebben een
breedte van 1,4 m (S21) en 1,16 m (S8) en staan haaks op de Dubbelgeul. De sloot S21
ligt in de zone tussen de geul en (mogelijk) het ophogingspakket S22 en de sloot S8 ligt in
de zone ten zuiden van het ophogingspakket S12. Beide zijn waarschijnlijk ontginnings-/
afwateringssloten en watervoerend tot 1421. Ze hadden een bruine, venige klei opvulling. In
S8 waren brakwaterkokkels en in S22 een fragmentje baksteen aanwezig. Beide hadden nog
slechts een diepte van 15 cm, dus vermoedelijk is er sprake van enige mate van erosie van
het pre-1421 landschap hier.
Vondsten uit de opvullingen van de sloten
In de opvullingen van drie sloten in de noordelijke oeverzone zijn vondsten aangetroﬀen;
sloten S3, S9 en S13 (afb. 8). In de parallel aan de Dubbelgeul lopende sloot S3 (-S7) is een
wandfragment blauwgrijs aardewerk gevonden dat is te dateren tussen de 11e en 14e eeuw.23
In de sloot S9 is een bodemfragment (geknepen standring) van een kan van steengoed 2
gevonden. Het is vermoedelijk een kan uit Siegburg en te dateren in het begin van de 15e
eeuw (afb. 25).24

Afb. 25. Het fragment van een drinkkan uit vermoedelijk Siegburg (foto: Dorst 2020, vakteam erfgoed).

Veruit de meeste vondsten zijn afkomstig uit de sloot S13 (-S24) die direct aangrenzend
van het antropogene ophogingspakket S23 lag (afb. 8). In de opvulling hiervan is keramiek,
metaal, bouwmateriaal, een fragment van een vijzel/maalsteen van tefriet en dierlijk
botafval gevonden.25 Onder de keramiek zijn de bakseltypen kogelpot aardewerk, blauwgrijs
aardewerk, grijsbakkend aardewerk, bijna-steengoed en steengoed 1. Dit keramiekcomplex
kan gedateerd worden in de periode 1200-1300 en gezien de aanwezigheid van bakstenen
vermoedelijk tot ver in 14e eeuw tot mogelijk 1421. Onder het bouwmateriaal zijn
fragmenten baksteen, een mogelijke plavuis van roodbakkend aardewerk en een brok
ongebakken klei met afdrukken van takken en organisch materiaal; mogelijk gebruikt als
huttenleem. Daarnaast is er ook een fragment van een vijzel/maalsteen van tefriet en
een ondetermineerbaar ijzeren object gevonden (afb. 26). Ten slotte zijn er ook enkele
resten dierlijk botafval in gevonden. Het gaat om een atlas van een paard, een fragment
van, mogelijk een scheenbeen van een rund met vraatsporen van een hond en een linker

23
24
25

Vondstnr. 5.
Vondstnr. 9.
Vondstnr. 14.
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schouderblad van een onvolwassen rund.26 Het vondstcomplex met daarin relatief veel
huishoudelijk afval en bouwmateriaal doen vermoeden dat er in de directe omgeving sprake
is van een woonlocatie. Het lijkt een onderbouwing van de aanname dat het naastgelegen
ophogingspakket S23 een woonheuvel (hil) was.

Afb. 26. Vondsten uit de sloot S13 direct naast het ophogingspakket S23, een vermoedelijke woonheuvel
(Dorst 2020, vakteam erfgoed).

Kuilen (pre-1421)
In de Gentiana, vindplaats 4 was op de noordoever een kleine kuil S10 aanwezig. Deze
had een diameter van circa 1,6 m, was 20 cm diep en een vulling die bestond uit zwarte,
detritusrijke en licht siltige klei met brakwaterkokkels.
In de Robinia, vindplaats 3 op de noordoever was een ingraving S16 aanwezig die
vermoedelijke een kuil was. De kuil had een diepte van ten minste 100 cm en er waren
verschillende opvullingen aanwezig. De diepst gelegen laag bestond uit licht-grijsbruine,
zandige klei met veenbrokken en veel baksteenfragmenten waaronder rode met een formaat
van ?x13x6,5 cm en oranje met een formaat van ?x14x7 cm. Het gaat waarschijnlijk om
relatief vroege bakstenen die te dateren zijn in de (late) 13e en 14e eeuw.
26
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Determinatie: mevr. D.B.S. Paalman, gemeente Dordrecht. Ongepubliceerd, intern
determinatieverslag vakteam erfgoed, gemeente Dordrecht, 18 juli 2020.

Hierop is een jongere opvulling aanwezig van bruingrijze, zandige klei met zandvlokken en
kluitjes. De jongste opvullingslaag bestond uit bruine, siltige klei met veen- en kleikluiten,
dierlijk bot, baksteenfragmenten (rood, 6,5 cm dik) en keramiek. De keramiek betreft een
rand-wandfragment van een bord van roodbakkend aardewerk met spatten loodglazuur en
verschillende bodem-wandfragmenten van een kan van blauwgrijs aardewerk (afb 27).27

Afb. 27. Links: Een dwarsdoorsnede door (een deel van) de vermoedelijke kuil S16 (westprofiel
put Robinia). Onderin waren veel baksteenfragmenten aanwezig. Rechts: keramiek uit de kuil S16;
roodbakkend en blauwgrijs aardewerk (V16) (Dorst 2020, vakteam erfgoed).

Paal (pre-1421)
Direct ten noorden langs de sloot S1 op de noordelijke oever was een paaltje aanwezig (afb.
8, S2, afb. 28).28 Vermoedelijk was hier sprake van een lager gelegen zone direct langs de geul
waardoor het oude, pre-1421 landschap hier deels bewaard is gebleven. De oeverwalafzetting
waarin het paaltje is ingeslagen is hier deels omgewoeld, maar niet geheel geërodeerd. Het
paaltje had een diameter van 5 cm, nog een lengte van 40 cm en één kapvlak. Vermoedelijk
maakte het deel uit van een hekwerk/afzetting langs de sloot S1.

Afb. 28. Het paaltje S2 langs de sloot S1 in de oostelijke putwand in de Gentiana, vindplaats 4. In de
omgewoelde oeverwal rondom het paaltje zijn scherven blauwgrijs aardewerk (V2) en baksteenfragmenten gevonden (Dorst 2020, vakteam erfgoed).
27
28

Vondstnr. 16.
Deze werd pas gevonden bij het afsteken van het oostprofiel.
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6. Samenvatting en conclusies
Tussen 13 juni 2019 en 26 januari 2020 is in het plangebied Zuidhoven te Dordrecht een
archeologisch onderzoek uitgevoerd tijdens een rioolvervangingsproject. Het betreft een
archeologische opgraving, variant begeleiding waarbij delen van het tracé waarin het riool
vervangen werd, door een archeoloog zijn gevolgd. Hierbij zijn de aanwezige archeologische
waarden uit met name de Late Middeleeuwen gedocumenteerd.
Ten aanzien van de geformuleerde vraagstellingen is het volgende geconstateerd:
-

Is er sprake van bewoningssporen uit de periode IJzertijd-Romeinse Tijd? En
zo ja, wat is hiervan de aard, diepteligging, datering, omvang en conservering van de
vindplaats(en)?
Hoe passen de vindplaats(en) in het beeld van vergelijkbare vindplaatsen in Dordrecht
en de regio?

Er zijn tijdens het onderzoek geen bewoningssporen (of vondsten) aangetroﬀen uit de periode
IJzertijd-Romeinse Tijd.
-

Is er sprake van bewoningssporen uit de Middeleeuwen? En zo ja, wat is hiervan de
aard, diepteligging, datering, omvang en conservering van de vindplaats(en)?
Hoe passen de vindplaats(en) in het beeld van vergelijkbare vindplaatsen in Dordrecht
en de regio?

Op beide oeverwallen van de rivier de Dubbel zijn bewoningssporen uit de Late Middeleeuwen
aangetroﬀen. Het gaat om antropogene ophogingen, sloten, kuilen, een paaltje en
vondstmateriaal dat is te dateren in de periode tussen circa het midden van de 11e eeuw en
de jaren van de St. Elisabethsvloeden tussen 1421-1424.
Op de zuidelijke oeverwal zijn op twee locaties antropogene ophogingspakketten gevonden.
Het pakket op de hoek Salvia-Lobelia (vindplaats 1) heeft een lengte tussen 16 en 23 m. De
dikte van het, geërodeerde pakket is (nog) circa 80 cm, maar kan oorspronkelijk rond 130 cm
zijn geweest.
In met name de toplaag is keramiek gevonden dat dateert uit de 10e eeuw tot circa 1225.29
Twee (runder)kiezen uit de diepere lagen leverden 14C-dateringen op die wijzen op een
datering die zal liggen rond het midden van de 11e eeuw. Met deze datering is dit het oudste
ophogingspakket dat is aangetroﬀen. Daarbij komt ook dat er geen aanwijzingen zijn dat het
nog “in gebruik” was tot aan de periode van de St. Elisabethsvloeden van 1421-1424. Er kan
dus sprake zijn van een oudere fase van gebruik/bewoning. In/op deze ophoging zijn geen
andere grondsporen aangetroﬀen die eventueel meer inzicht zouden kunnen geven over de
aard van het pakket. De aard van dit ophogingspakket is verschillend met die van de andere
(jongere) ophogingspakketten die zijn gevonden. Voorlopig kan het worden geïnterpreteerd
als een deel van een woonheuvel (hil).
In vergelijking met de bewoningssporen die zijn gevonden op de vindplaats Gezondheidspark
op circa 450 m ten oosten hiervan, kan het volgende gesteld worden. De datering van het
aangetroﬀen ophogingspakket sluit aan bij de oudste bewoningsfase op het Gezondheidspark;
de datering van de houten kerk die hier is gevonden ligt tussen 1018-1028 en ook hier is veel
keramiek uit de 11e eeuw aanwezig. Op het Gezondheidspark zijn echter, los van een kerkhil,
geen ophogingspakketten gevonden die wijzen op de aanwezigheid van woonheuvels met
huizen en de aanwezigheid van een dijk/kade. Er is echter wel een zone/strook aan te wijzen
waar deze vermoedelijk lagen, op basis van één zware paal (van een mogelijk huis) en de
aanwezigheid van haaks op de Dubbelgeul gelegen duikers. Deze geven aan dat hier een circa
11-25 m brede zone/strook aanwezig was waar men overheen moest kunnen gaan en/of waar
de huizen stonden.30 Het is mogelijk dat hier ook sprake was van een lage kade/dijk, maar
deze is niet met zekerheid vastgesteld.

29
30

Vondstnummer 18.
Hos & Dorst 2010, 27.
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Het ophogingspakket aan de Salvia-Lobelia (vindplaats 1) heeft nagenoeg dezelfde lengte als
de veronderstelde “woon-/kade/weg”-zone/strook op het Gezondheidspark, maar is wel veel
dichter bij de geul van de Dubbel gelegen. Hier ligt deze op een afstand tussen 4-7 m van het
water, waar dit op het Gezondheidspark rond de 20 m ligt.
Het tweede ophogingspakket op de zuidoever is circa 180 m westelijker gelegen in de
Campanula (vindplaats 6). Hier is een gefaseerd ophogingspakket met een lengte van circa
10 m dat vrijwel direct aan het water van de Dubbelgeul gelegen was, vergelijkbaar met het
oostelijke ophogingspakket. Het pakket heeft een dikte van tenminste 65 cm. In de gebruikte
grond is keramiek aangetroﬀen dat te dateren is in de periode 11e eeuw tot circa 1250. De
14
C-analyse van een stro-mat uit deze ophoging leverde een aangescherpte dating op tussen
1190 en 1267. Dit ophogingspakket zal, grofweg zijn opgeworpen tussen circa 1200-1250.
Hiermee is vertegenwoordigd dit ophogingspakket mogelijk een jongere, middeleeuwse
bewoningsfase.
Ook in/op dit ophogingspakket zijn aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van
bebouwing/bewoning. Gezien de sterk verschillende aard en mogelijk jongere datering, zal dit
ophogingspakket voorlopig (ook) geïnterpreteerd worden als een deel van een zelfstandige
woonheuvel.
Ten slotte zijn er in de zuidelijke oeverzone ook enkele, haaks op de Dubbelgeul gelegen
sloten gevonden. Deze zijn zowel binnen- als buiten”dijks” van de ophogingspakketten
aanwezig. Er zal dus sprake zijn van zowel ontginnings-/perceleringssloten als
uitwateringssloten. Opvallend is wel dat hier de parallel aan de Dubbelgeul gelegen sloten, die
vermoedelijk de woon-kade/weg-zone begrenzen, ontbreken.31
Ook in de noordelijke oeverzone zijn middeleeuwse bewoningssporen gevonden. Het gaat
om een ophogingspakket, een antropogeen beïnvloede laag, sloten, kuilen, een paaltje en
vondstmateriaal.
Een antropogeen ophogingspakket is hier aangetroﬀen ter hoogte van hoek Gentiana-Godetia
(vindplaats 5). Zowel de lengte als de breedte zijn niet vastgesteld, maar het pakket heeft in
ieder geval een breedte van 7,55 m. De onderzijde is niet waargenomen maar heeft een dikte
van ten minste 60 cm. In het ophogingspakket is één scherf blauwgrijs aardewerk gevonden
dat te dateren is in de periode 10e eeuw tot 1200-1225. In/op de top van het pakket zijn
verder geen bewoningssporen gevonden. Wel is het ten oosten begrenst door een, haaks
op de Dubbelgeul gelegen sloot op basis waarvan kan worden aangenomen dat het hier
dus geen lijntraject (dijk/kade) betreft, maar waarschijnlijk een woonheuvel (hil). Dit wordt
ondersteund door de aanwezigheid van relatief veel huishoudelijk afval in de opvulling van
deze sloot. Het keramiekcomplex hierin kan gedateerd worden in de periode 1200-1300 en
waarschijnlijk zelfs tot 1421-1424. Verder zijn hierin fragmenten baksteen, een mogelijke
plavuis van roodbakkend aardewerk en een brok ongebakken klei met afdrukken van takken
en organisch materiaal; mogelijk gebruikt als huttenleem gevonden. Daarnaast zijn er ook
een fragment van een vijzel/maalsteen van tefriet, een ondetermineerbaar ijzeren voorwerp
object en dierlijk slachtafval gevonden. Iets verder zuidelijk was een kuil aanwezig met veel
baksteenpuin en een rommelige (sloop?)laag met veel baksteenpuin. In tegenstelling tot de
ophogingspakketten op de zuidelijke oeverwal, zijn hier dus meer aanwijzingen aanwezig dat
er daadwerkelijk sprake is van een woonlocatie (op een hil).
Deze vermoedelijk hil met woonhuis is, in vergelijking tot de zuidelijke oeverzone, verder
van de Dubbelgeul gelegen, namelijk op een afstand tussen circa 80-90 m. Dit is echter wel
vergelijkbaar met de vindplaats Gezondheidspark; hier ligt de veronderstelde “woon-/kade-/
weg”-strook in de noordelijke oeverzone ook op een afstand van 50-60 m van de Dubbelgeul.32
De “woonstrook” op de noordelijke oeverwal lijkt dus relatief ver van de geul te liggen,
helemaal op de noordelijke overgang naar het komgebied.
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31

Zie voor een goed voorbeeld van deze door sloten begrensde zone met daartussen een duiker in
Dorst & Bosman 2013, 47.

32

Hos & Dorst 2010, 27. De “woon-/kade-/weg”-strook is hier bepaald door de aanwezigheid van haaks
op de Dubbelgeul gelegen duikers en een parallel aan de geul gelegen sloot hierachter. Er zijn hier
echter geen antropogene ophogingen gevonden/vastgesteld.

Er lijkt hier dus sprake te zijn van een veel bredere zone die als uiterwaard zou kunnen
worden geïnterpreteerd.33
Ten slotte is ter hoogte van de Petunia 10-14 een grondpakket aangetroﬀen dat rommelig was
en waarin relatief veel menselijk afval en baksteenpuin bevatte. Dit is vermoedelijk een sloopof geploegd niveau en geen ophogingspakket.
Verder zijn er in de noordelijke oever- (“uiterwaard”)zone verschillende sloten aanwezig
waarbij het gaat om parallel aan de geul lopende sloten, als ook haaks daarop staande sloten.
Mogelijk is hierin een fasering aanwezig, maar deze is niet met zekerheid te bepalen.
Concluderend kan worden gesteld dat er in het plangebied sprake is van middeleeuwse
bewoning op de noordelijke en zuidelijke oeverwallen van de Dubbel. Dit lijkt te bestaan uit
individuele woonheuvels die op de hogere delen van de oevers liggen. De woonheuvels op de
zuidelijke oeverwal dateren mogelijk al vanaf de eerste helft van de 11e eeuw en continueren
tot in de 13e eeuw. Het is onzeker of hier daadwerkelijk sprake was van de aanwezigheid van
een huis en daarbij bewoning tot de St. Elisabethsvloeden van 1421-1424.
Dit lijkt wel zeker voor de noordelijke oeverwal; al hoewel er geen resten van een huis zijn
gevonden, is hier wel sprake van veel bouwpuin en een vondstcomplex dat wijst op een
huisplaats.
De zonering van de veronderstelde woonlocaties op de noordelijke en zuidelijke oeverwal
is vergelijkbaar met de goed bekende, middeleeuwse vindplaats Gezondheidspark op circa
400-700 m ten oosten hiervan en kan gezien worden als een voortzetting hiervan. Er zijn eer
smalle stroken/zones tussen de 10 en 25 m breed aangetroﬀen waar sprake lijkt te zijn van
bewoning/bebouwing. Hier zijn ophogingspakketten aanwezig en, op het Gezondheidspark,
wordt deze zone begrensd door sloten met daartussen soms duikers die binnen- en
buitenwater verbinden. Deze strook zal, naast een woonfunctie ook een infrastructurele
functie hebben gehad; er zal een verbindingsweg gelegen hebben die de individuele
woonheuvels zal hebben verbonden.
Opvallend is wel dat er geen sprake lijkt te zijn van een intentionele kade/dijk. Mogelijk
ontstond er uiteindelijk iets vergelijkbaars doordat, door de tijd heen, de verschillende
woonheuvels en de verbindingsweg aan elkaar groeiden. Een dergelijk lijntraject van
ophogingen, dat is geïnterpreteerd als een dijk is bijvoorbeeld wel aangetroﬀen op de
zuidoever van de Dubbel op de vindplaats Stevensweg 39, circa 1500 m ten oosten van het
plangebied.34 Hier is sprake van een langgerekt, aaneengesloten pakket aan ophogingen met
daarop een hekwerk en in de sloten een vondstcomplex dat wijst op de aanwezigheid van
een huisplaats in de directe omgeving. De ophogingen dateren hier uit de periode 1260-1285
(14C-datering) en het vondstcomplex dat wijst op bewoning is te dateren in de periode
1250-1325.
Verder kan vastgesteld worden dat de antropogene ophogingen in het plangebied een
(oorspronkelijk) dikte hadden tussen circa 80-130 cm. Er is mogelijk sprake van een erosie
van het pre-1421 landschap van maximaal circa 50 cm. Het ontbreken van resten van huizen
op de gevonden ophogingen kan hiermee te maken hebben. Vermoedelijk zijn van de meeste
grondsporen alleen de dieper gelegen delen bewaard gebleven in het gebied dat na de St.
Elisabethsvloeden onder water kwam te staan. De resten van de oudere houten huizen zullen
hierdoor grotendeel verdwenen zijn, mogelijk resten alleen enkele van de zwaardere staanders
en/of funderingsmuren. De kans op het aantreﬀen van uitbraaksporen en/of funderingen van
de bakstenen huizen is iets groter, maar het feit dat deze nog vrijwel geheel onbekend zijn
binnen de gemeente Dordrecht, geeft aan dat de trefkans zeer klein is.
Wanneer de mogelijkheid bestaat om een soortgelijk ophogingspakket (een vermoedelijke
woonheuvel) in een groter vlak te onderzoeken, dan zullen dergelijke grondsporen
waarschijnlijk wel worden gevonden. Binnen dergelijke riooltracé-begeleidingsprojecten is de
trefkans op dergelijke woonheuvels en specifiek de daarop aanwezige huissporen relatief laag.

33
34

Al hoewel er dus geen aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van een kade/dijk.
Dorst 2017.
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Het beperkte kijkvenster levert nu dan ook weinig op om betrouwbare informatie te geven
over dergelijke woonlocaties en de ruimtelijke patronen van grondsporen.
Voor vragen over de bevindingen en conclusies in dit rapport kan contact worden opgenomen
met dhr. M.C. Dorst, senior KNA-archeoloog van de gemeente Dordrecht, tel. (078) 770 4904.
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Lijst afbeeldingen, gebruikte kaarten en webverwijzingen
Afb. 1. De ligging van het plangebied in Dordrecht (rood) (Intern geo-informatiesysteem
Drechtmaps, bewerking M.C. Dorst 2020, vakteam erfgoed, gemeente Dordrecht).
Afb. 2. De zes vindplaatsen/onderzoeksgebieden en de ligging van de Dubbelgeul, op basis
van het inventariserend booronderzoek (Dorst, 2017a), (M.C. Dorst 2020, vakteam erfgoed,
gemeente Dordrecht).
Afb. 3. Een sfeerfoto van het veldwerk waarop de breedte van de sleuf met daarin (vlnr) de
nieuwe rioolbuis, de drainage en de hemelwaterafvoerbuis te zien zijn. In de straat Lobelia,
vlak voor het kruispunt met de Salvia; onderzoeksgebied 1 (Foto: M.C. Dorst, vakteam
erfgoed, d.d. 21-11-2019).
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Afb. 4. Een overzicht van de resultaten van het inventariserend booronderzoek (Uit: Dorst
2017, afb. 14).
Afb. 5. Een overzicht van de ligging, oriëntatie en breedte van Dubbelgeul en de beide
oeverwallen. De overgangen hiervan naar de daarachter gelegen komgebieden is ook
aangegeven. Deze grens is gebaseerd op de aanwezigheid van een intacte veenafzetting onder
de oeverwal- of komafzetting vanuit de Dubbel. In paars zijn de geologische profielraaien
weergegeven (M.C. Dorst, 2020, vakteam erfgoed).
Afb. 6. Een geo-archeologisch geïnterpreteerd bodemprofiel over de noordelijke oeverwal
op basis van raai A–B. Voor de ligging van deze raai, zie afbeelding 5. Hierbij is het
bodemprofiel uit boring 17 uit het vooronderzoek gebruikt voor de Dubbelgeul. Voor het
bodemprofiel waarin het komklei-op-veenlandschap aanwezig was, is gebruik gemaakt van
een profielopname in de sleuf uit het riooltracé-deel in de Godetia (P4) en niet in de Gentiana
waarin de andere 3 profielopnames (P1-P3) aanwezig zijn. De afstand tussen de verschillende
profieldelen is hier op schaal weergegeven(M.C. Dorst, 2020, vakteam erfgoed).
Afb. 7. Een geo-archeologisch geïnterpreteerd bodemprofiel over de zuidelijke oeverwal op
basis van raai C–D. Voor de ligging van deze raai, zie afbeelding 5. De afstand tussen de
verschillende profieldelen is hier op schaal weergegeven (M.C. Dorst, 2020, vakteam erfgoed).
Afb. 8. Een overzicht van alle aangetroﬀen bewoningssporen in de noordelijke oeverzone
binnen het plangebied (M.C. Dorst, 2020, vakteam erfgoed).
Afb. 9. Een overzicht van alle aangetroﬀen bewoningssporen in de zuidelijke oeverzone binnen
het plangebied (M.C. Dorst, 2020, vakteam erfgoed).
Afb. 10. De locatie van het ophogingspakket ter hoogte van de kruising Salvia-Lobelia,
vindplaats 1 (Dorst 2020, vakteam erfgoed).
Afb. 11. Een dwarsdoorsnede van het ophogingspakket S22 ter hoogte van de kruising SalviaLobelia, vindplaats 1, westprofiel sleuf (Dorst 2020, vakteam erfgoed).
Afb. 12. Boven: het westprofiel van het putdeel waarin het ophogingspakket S22 aanwezig
was, met in rood de locatie van de kies (vnr. 21) die door middel van 14C is gedateerd. Onder:
het oostprofiel van het putdeel waarin het ophogingspakket S22 aanwezig was met daarin de
locaties van de kies (vnr. 19) en de stro-laag (vnr. 20) die door middel van 14C zijn gedateerd
(Dorst 2020, vakteam erfgoed).
Afb. 13. De locatie van het ophogingspakket ter hoogte van de Campanula 32, vindplaats 6
(Dorst 2020, vakteam erfgoed).
Afb. 14. Een dwarsdoorsnede van het ophogingspakket S12 ter hoogte van de Campanula 32,
vindplaats 6, gespiegeld oostprofiel sleuf (Dorst 2020, vakteam erfgoed).
Afb. 15. Boven: een deel van een doorsnede in de lengterichting van het ophogingspakket;
profielnr. 16 met in rood de stro-laag die door middel van 14C is gedateerd (vnr. 11). Onder
links: een deel van een haakse doorsnede van het ophogingspakket S12; profielnr. 17. Onder
rechts: een deel van een haakse doorsnede van het ophogingspakket; profielnr. 15 met
keramiek (vnr. 10) (Dorst 2020, vakteam erfgoed).
Afb. 16. De locatie van het ophogingspakket ter hoogte van de hoek Gentiana-Godetia,
vindplaats 4/5 (Dorst 2020, vakteam erfgoed).
Afb. 17. Een dwarsdoorsnede van (een deel van) het ophogingspakket S23 ter hoogte van de
hoek Gentiana-Godetia, vindplaats 4/5 (Dorst 2020, vakteam erfgoed).
Afb. 18. Een aanzicht van een deel van een dwarsdoorsnede van het ophogingspakket,
zuidprofiel putdeel, profielnr. 18 met links de kuil/sloot S13 en rechts de ophoging S23 met de
locatie van een scherf blauwgrijs aardewerk, vnr.13 (Dorst 2020, vakteam erfgoed).
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Afb. 19. De locatie van het antropogene (ophogings)pakket / antropogeen beïnvloed pakket
ter hoogte van de Petunia 10-14, vindplaats 3 (Dorst 2020, vakteam erfgoed).
Afb. 20. Een dwarsdoorsnede van het antropogene (ophogings)pakket ter hoogte van de
Petunia 10-14 (Dorst 2020, vakteam erfgoed).
Afb. 21. Een aanzicht van een deel van een dwarsdoorsnede van het antropogene
(ophogings)pakket S25. Rechts het westelijke deel, profielnr. 6 met daarin de locaties van
keramiekvondsten (vnrs. 7 en 8) en links het oostelijke deel, profielnr. 7. In het gehele pakket
zijn veel baksteenfragmenten zichtbaar; in het oosten gaat het pakket diﬀuus over in een
schone oeverwalafzetting zonder vondstmateriaal (Dorst 2020, vakteam erfgoed).
Afb. 22. Een overzicht van de vondsten en geanalyseerde
ophogingspakketten (Dorst 2020, vakteam erfgoed).

C-monsters uit de

14

Afb. 23. Enkele van de vondsten uit de ophogingspakketten (Dorst 2020, vakteam erfgoed).
Afb. 24. Links: de parallel aan, en naast de Dubbelgeul lopende sloot S1 met een diepte
van ten minste 50 cm. Rechts: de haaks op de Dubbelgeul georiënteerde sloot S14(-S4)
hoger op de oeverwal, met een diepte van 30 cm. Beide hebben brakwaterkokkels in de
bovenste opvullen en waren dus nog watervoerend in de periode voorafgaand aan de St.
Elisabethsvloeden van 1421-1424 (Dorst 2020, vakteam erfgoed).
Afb. 25. Het fragment van een drinkkan uit vermoedelijk Siegburg (foto: Dorst 2020, vakteam
erfgoed).
Afb. 26. Vondsten uit de sloot S13 direct naast het ophogingspakket S23, een vermoedelijke
woonheuvel (Dorst 2020, vakteam erfgoed).
Afb. 27. Links: Een dwarsdoorsnede door (een deel van) de vermoedelijke kuil S16
(westprofiel put Robinia). Onderin waren veel baksteenfragmenten aanwezig. Rechts:
keramiek uit de kuil S16; roodbakkend en blauwgrijs aardewerk (V16) (Dorst 2020, vakteam
erfgoed).
Afb. 28. Het paaltje S2 langs de sloot S1 in de oostelijke putwand in de Gentiana, vindplaats
4. In de omgewoelde oeverwal rondom het paaltje zijn scherven blauwgrijs aardewerk (V2) en
baksteenfragmenten gevonden (Dorst 2020, vakteam erfgoed).
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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, i.t.t. donk

indicator

Aanwijzing/vondst/voorwerp/object/spoor

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

RAD

Regionaal Archief Dordrecht

RCE

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
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