
Gemeente Dordrecht

Spuiboulevard 300

Postbus 8

3300 AA  Dordrecht

www.dordrecht.nl/archeologie

Vakteam Erfgoed / 

Archeologie

Dordrecht Ondergronds

D
o
rd

re
c
h
t O

n
d
e
rg

ro
n
d
s

8
9

L
ijn

b
a
a
n
 2

0
0
 e

.o
., D

o
rd

re
c
h
t

Plangebied 
Lijnbaan 200 
e.o., Dordrecht

Een archeologisch bureauonderzoek en een 

verkennend, inventariserend 

veldonderzoek door middel van boringen 

M.C. Dorst



Dordrecht Ondergronds 89

Lijnbaan 200 e.o.,  
Dordrecht

Een archeologisch bureauonderzoek en een 
verkennend, inventariserend veldonderzoek 

door middel van boringen

M.C. Dorst

2017

Gemeente Dordrecht

Stadsontwikkeling/Vakteam ErfgoedArcheologie



Colofon 
ISSN:   1876-2379
Tekst:   M.C. Dorst
Inhoudelijke toetsing:  J. Hoevenberg
Redactie:  J. Hoevenberg
Afbeeldingen:  Gemeente Dordrecht, Vakteam Erfgoed/Archeologie, 
   tenzij anders vermeld.
Vormgeving:  M.C. Dorst
Drukwerk:      Drukkerij RAD
Uitgave:  Gemeente Dordrecht, april 2017

Gemeente Dordrecht
Sector Stadsontwikkeling / Vakteam Erfgoed / Team Archeologie
P: Postbus 8, 3300 AA Dordrecht
T: (078) 7708223
E: monarch@dordrecht.nl
W: www.dordrecht.nl/archeologie.nl  / www.facebook.com/DordrechtOndergronds

© Gemeente Dordrecht, 2017
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfi lm, 
elektronisch databestand of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schrifte-
lijke toestemming van de uitgever. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave 
dient men zich tot de uitgever te wenden.



Inhoud

1 Inleiding            5

1.1 Onderzoekskader          5

1.2 Administratieve gegevens         5

2. Gegevens onderzoeksgebied        7

2.1 Plan- en onderzoeksgebied en huidig grondgebruik      7

2.2 Geplande werkzaamheden          8

3. Bureauonderzoek          9

3.1 Archeologische verwachting          15 

4. Doel en vraagstellingen         17

5. Veldwerk            19

5.1 Methoden            19

5.2 Onderzoeksresultaten          19

 5.2.1 Bodemopbouw          19

 5.2.2 Archeologie          22

6. Conclusies en aanbevelingen         25

Literatuur             27

Begrippen en afkortingen         29

Bijlage 1: boorbeschrijvingen         30

3



4

Lijnbaan 200 e.o., Dordrecht Ondergronds 89

Het onderzoeksgebied ten tijde van het onderzoek ter hoogte van boring 2 gezien in oostelijke richtng 

naar Villa Augustus.
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1 Inleiding

1.1 Onderzoekskader

Op 20 april 2017 is in het plangebied Lijnbaan 200 e.o. in Dordrecht een inventariserend 

veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek uitgevoerd. Dit gebeurde in het 

kader van een herinrichtingsplan waarbij met name de oeverzone langs het Wantij tot grotere 

diepte ontgraven zal worden. Het plangebied loopt vanaf de Biesboschstraat tot net voorbij 

de bioscoop Kinepolis aan de Lijnbaan 200. De graafwerkzaamheden in de Wantij-oeverzone 

reiken dieper dan de vrijstellingsgrens van 1 m – mv waardoor archeologisch vooronderzoek 

verplicht is. Op de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Dordrecht geldt voor 

het gebied een middelmatige verwachting op aanwezigheid van archeologische resten uit, 

met name de Middeleeuwen. Voor de oudere perioden IJzertijd en Romeinse periode geldt een 

onbekende tot middelmatige verwachting. Er worden met name archeologische waarden uit de 

Nieuwe Tijd, vanaf begin 17e eeuw, verwacht. 

In opdracht van de sector IPM is door het Vakteam Erfgoed van de gemeente Dordrecht een 

archeologisch onderzoek uitgevoerd.1 

Het doel van het veldwerk was het inventariseren van de mogelijkheid dat er bij de 

graafwerkzaamheden archeologische waarden worden verstoord. Dit document betreft de 

rapportage van het booronderzoek. Voorafgaand aan het veldwerk is een bureauonderzoek 

uitgevoerd op basis waarvan een archeologische verwachting is opgesteld. Deze verwachting 

is door middel van het booronderzoek in het veld getoetst. 

1.2 Administratieve gegevens

Aard onderzoek:  Bureauonderzoek en verkennend, inventariserend  

     veldonderzoek door middel van boringen 

Projectcode:   1706

ARCHIS:   Onderzoeksmeldingsnr. 4042323100

Periode:   Nieuwe Tijd vanaf 1621/1671

Datum onderzoek:  20 april 2017

Gemeente/wijk:  Dordrecht/Noordfl ank

Straat:    Oeverzone Wantij tussen Biesboschstraat t/m   

     parkeerterrein Kinepolis aan de Lijnbaan 200   

Provincie:   Zuid-Holland

Kaartblad:   44A

RD coördinaten:  West: 106.243 / 425.585. Oost: 106.416 / 425.452.

Opdrachtgever:  Gemeente Dordrecht, IPM

Contactpersoon:  mevr. M. Beringer, projectmanager

Uitvoerder(s):  Gemeente Dordrecht, Vakteam Erfgoed/Archeologie 

Medewerker:   dhr. M.C. Dorst 

Bevoegde overheid:  Gemeente Dordrecht

Autorisatie onderzoek: dhr. W. Zijlstra (manager Stadsontwikkeling)

Autorisatie rapport:  mevr. J. Hoevenberg (senior adviseur erfgoed) 

Archivering:   Digitaal: Archief Vakteam Erfgoed/archeologie 

     E-depot Nederlandse Archeologie http://www.dans.knaw.nl)  

     Analoog: Archief Gemeente Dordrecht/

     Stadsontwikkeling / Vakteam Erfgoed

1  Onderzoeksplicht geformuleerd in gemeentelijk, archeologisch advies nr. 17A34 (mevr. 

J. Hoevenberg, gemeente Dordrecht). IPM = Interregionaal Project Management 

(projectmanagementbureau Drechtsteden).
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2. Gegevens onderzoeksgebied 

2.1 Plan- en onderzoeksgebied en huidig grondgebruik

Het plangebied betreft het bouwblok ten noorden van de Lijnbaan tussen de Biesboschstraat 

in het westen en de oostelijke grens van de parkeerplaats van de bioscoop Kinepolis aan de 

Lijnbaan 200 (afb. 1 en 2). Het uiterste noordelijke deel hiervan, langs het Wantij, betreft het 

onderzoeksgebied (afb. 2). Het onderzoeksgebied betreft de huidige kade van het Wantij en is 

op sommige locaties bebouwd (afb. 2). Daarnaast is er ook sprake van een onbebouwde, en 

deels verharde kade. Het onderzoeksgebied meet circa 220 x 15 m (oppervlak ca. 3540 m²).  

Afb. 1. De ligging van het onderzoeksgebied in Dordrecht (rood). 

Afb. 2. Het onderzoeksgebied in detail. 
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2.2 Geplande werkzaamheden

Het plangebied zal worden heringericht waarbij graafwerkzaamheden met name zullen 

plaatsvinden voor de aanleg van een publieksvriendelijke oever. De huidige kade zal worden 

afgegraven tot op het (hoogste) waterstandniveau in het Wantij. Hierbij zal de huidige 

kadepunt die in het Wantij aanwezig is, geheel worden afgegraven (vergelijk afb. 2 en 3). De 

verstoringendieptes reiken tot 2,5 á 3 m – mv. 

Afb. 3. Een sfeerimpressie van de nieuwe situatie waarbij het water van het Wantij voor publiek toeganke-

lijk wordt door een vertrapte en verlaagde kade, zoals aangeleverd door IPM.  



9

3. Bureauonderzoek 

Bodemopbouw en landschappelijke geschiedenis

Op de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Dordrecht (2009) is te zien dat 

het onderzoeksgebied geheel in het laaggelegen komgebied van de Merwede (afb. 4). Voor 

dit gebied is (nog) geen goede geologische informatie beschikbaar op basis van eerdere 

archeologische onderzoeken. Er kan uitgegaan worden van een diep(er) gelegen komklei-

op-veenlandschap direct ten zuiden van de Merwede. De top van deze afzetting was vanaf 

de ontginningen in de 11e –eeuw het leef-/loopniveau. Naar verwachting zijn er geen hoger 

gelegen oeverwalafzettingen van de Merwede aanwezig. Ook oudere stroomgordelafzettingen 

worden hier niet verwacht. Gezien de aanwezigheid van (vermoedelijk) een dik pakket 

20e –eeuwse ophogingen, zal het komklei-op-veenlandschap naar verwachtingen pas op 

grotere diepte worden aangetroffen. Dit kan dieper liggen dan 5 m – mv. Op dit verdronken 

landschap zijn, mogelijk erosief, afzettingen aanwezig van het Bergsche Veld; het 

zoetwatergetijdengebied dat ontstond ná de St. Elisabethsvloeden tussen 1421 en 1424. 

Aangenomen kan worden dat de top van deze zogenoemde Merwedeafzettingen aanwezig zijn 

tussen circa 1 en 3 m – mv. 

Op deze laatste natuurlijke afzettingen zullen dikke ophogingspakketten aanwezig zijn. 

Het ophogen van dit gebied zal al begonnen zijn vanaf het moment dat het begin 17e eeuw 

ontwikkeld is als ambachts-/industriezone. Het is niet bekend wat de diepteligging is van 

het ophogingspakket. Wel is bekend dat er vanaf de 17e eeuw naast aanplempingen en 

ophogingen in deze zone ook sprake was van ontgravingen; er zijn op een gegeven moment 

ook balkgaten (opslaghavens) voor hout aangelegd. 

Afb. 4. Het onderzoeksgebied weergegeven op de archeologische verwachtingskaart van de gemeente 

Dordrecht (rood). In groen is het komklei-op-veenlandschap aangegeven. De gestippelde rode zone is de 

vermoedelijke breedte van de hogere oeverwal van de Merwede. De genummerde rode driehoeken zijn 

de, verderop in de tekst besproken, oudere waarnemingslocaties.  

Samengevat zal de bodemopbouw in het onderzoeksgebied er, van onder naar boven, naar 

verwachting als volgt uitzien.

  

- Dieper gelegen zal sprake zijn van een komklei-op-veenlandschap. De top hiervan kan 

geërodeerd zijn door het water van het Bergsche Veld. Dit verdronken en begraven 

landschap is mogelijk dieper dan 5 m – mv aanwezig. Op dit niveau zijn mogelijk 

bewoningssporen uit de periode IJzertijd – Late Middeleeuwen tot 1421 aanwezig.   

- Hierop is een pakket afzettingen van het zoetwatergetijdengebied Bergsche Veld 

aanwezig; het zogenoemde Merwededek. De dikte en de diepteligging van de top van 

dit natuurlijke afzettingspakket is onbekend.  

- Het bovenste bodempakket zal bestaan uit ophogingen vanaf het begin van de 
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17e eeuw tot de 20e eeuw. Natuurlijke haven-/balkgatopvullingen en antropogene 

dichtwerping hiervan kunnen ook verwacht worden. De dikte van het antropogene 

pakket (vanaf de 17e eeuw) is naar verwachting circa 100-300 cm. 

Bekende historische en archeologische gegevens 

Het onderzoeksgebied ligt direct ten zuiden van de hogere, zuidelijke oeverwal van de 

Beneden-Merwede. Deze rivier is vermoedelijk rond 500-250 vóór Christus ontstaan. De 

oeverzones waren een favoriete nederzettingslocatie omdat ze ten opzichte van het lager 

gelegen komgebied juist de hogere delen in het landschap waren. 

Vanaf circa de 10e-11e eeuw werd begonnen met het in cultuur brengen van het 

veenlandschap, waardoor het geschikt werd voor grootschaliger bewoning en landbouw. 

Zo ontstond uiteindelijk in 1283 de Grote Waard. De aanleg van kaden en dijken langs 

de rivieren in dit rondom bedijkte gebied was waarschijnlijk een eerste noodzaak om 

het land te beschermen tegen overstromingen. Vervolgens zijn ook achter- en zijkaden 

(zijdewinde) en uitwateringssluizen aangelegd. De ontginning en de ermee gepaard gaande 

ontwatering hadden inklinking van het klei-op-veenlandschap tot gevolg, waardoor het land 

binnen de Grote Waard steeds lager kwam te liggen. De waterbeheersing werd dus steeds 

belangrijker, de rivieren moesten buitengehouden en gecontroleerd kunnen worden en 

regenwater moest adequaat worden afgevoerd. Tot op heden is in de directe omgeving van 

het onderzoeksgebied binnen dezelfde geologische zone sprake van bewoningssporen uit de 

periode IJzertijd-Middeleeuwen aangetroffen. Op de hogere oeverwal ten noorden hiervan 

zijn, meer oostwaarts wel verschillende vindplaatsen aanwezig uit de perioden Romeinse 

Tijd en Middeleeuwen. Hoewel slecht bekend kan wel met zekerheid gesteld worden dat het 

bewoningslocaties betreft. In dit geval betekent dit voor de zone waarin het plangebied zich 

bevindt dat er mogelijk wel sprake is van off-site sporen uit deze perioden. Het kan hierbij 

gaan om, met name middeleeuwse ontginnings-perceleringssloten en agrarische complexen. 

Door (illegale) moernering2 en een veranderende waterhuishouding in de rivieren, onder 

andere door de aanleg van de dammen, kwamen de buitendijken van de Grote Waard extra 

onder druk te staan. Het drooghouden van de waard bleek uiteindelijk niet mogelijk en mede 

ten gevolge van de St. Elisabethsvloeden 1421-1424, overstroomden grote delen. Door dit 

zoute water konden er in de lagere delen van het overstroomde landschap, met name in 

de riviergeulen en de sloten, brakwaterkokkels leven. Deze komen vaak in grote aantallen 

in de bovenste, sterk organische opvullingen voor. Aangezien het milieu kort daarop weer 

verzoette, zijn deze kokkels niet volgroeit en komen ze voor in levenshouding.3 Gezien de 

(brakke- of) mariene oorsprong kan deze laatste opvulling met brakwaterkokkels mogelijk 

gerekend worden tot de Formatie van Naaldwijk. Als gevolg van de overstromingen werd de 

landbouwgrond economisch onbruikbaar en uiteindelijk als verloren beschouwd en opgegeven. 

Tijdens of direct na de overstromingen tussen 1421-1424 werden de nederzettingen verlaten. 

Toen ook de dijk langs de Merwede doorbrak veranderde de Grote Waard in een ondiep 

zoetwatergetijdengebied, het Bergsche Veld/de Biesbosch.4 Alleen de stad Dordrecht bleef 

droog en was gedurende deze periode een eiland in dit binnenwater. 

In de periode dat het buitengebied onder water stond, is een fi jn gelaagd pakket grijze klei 

en zand afgezet; het zogenoemde Merwededek. Dit zijn de jongste afzettingen die gerekend 

worden tot de Formatie van Echteld. Op de oudste bekende kaarten uit de 16e eeuw is te zien 

dat het onderzoeksgebied tegen het einde van de 16e eeuw op de grens tussen het water van 

de Merwede/Wantij en het hoog-opgeslibde gors lag (afb. 5). In deze periode behoorde het 

land nog steeds toe aan de Heerlijkheid van de Merwede.

2  Moernering is het afgraven van het veen voor brandstof (turf).

3  Het gaat om de tweekleppige Cerastoderma glaucum die worden aangetroffen alsof ze in leven 

waren; dus in een kolonie waarin vrijwel alle exemplaren met gesloten kleppen aanwezig zijn.

4  De Biesbosch is een restant van dit getijdensysteem.
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Afb. 5. Het onderzoeksgebied bij benadering aangegeven op de kaart van Jansz Indervelde uit 1592. 

In 1604 werd het gebied gekocht door de stad Dordrecht. In eerste instantie werd het 

eerste deel van de Noordendijk aangelegd en werd er geheel in het westen, tegenover de 

Riedijkspoort de volmolen De Beer gebouwd. Vanaf 1612 wordt ontwikkeling van het gebied 

gestimuleerd. De stad zag dit gebied als ideale locatie voor de vestiging van kleinschalige 

industrie. Het bleef echter nog lange tijd alleen in gebruik voor weilanden, tuinbouw en 

boomgaarden. Pas vanaf 1621 worden de eerste industrieën hier gevestigd. In eerste instantie 

gaat het om een scheepswerf, maar later wordt ook een grote loods gebouwd die als lijnbaan 

(touwslagerij) in gebruik was. Het terrein van het onderzoeksgebied was gedurende de eerste 

helft van de 17e eeuw nog onbebouwd en bestond uit een eilandje dat in het water van het 

Wantij vóór de loods van de lijnbaan lag (afb.6). 

 

Afb. 6. Het onderzoeksgebied bij benadering weergegeven op een reconstructie van het gebied in 1657 

(Zondervan-van Heck & Grol 2001, 151). Er is sprake van een onbebouwd (schier)eilandje met een in-

steekhaventje en sloot.

Vanaf 1671 wordt dit terrein bebouwd met twee molens. In eerste instantie gaat het om 

de paltrokmolen De Goudvink (1671) en even later werd, even ten oosten hiervan, de 

achtkantmolen De Eendracht (1693) gebouwd. 
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De Goudvink was in gebruik als houtzaagmolen en De Eendracht in eerste instantie een 

windoliemolen en ná 1803 een windhoutzaagmolen. Rondom beide molens en houthavens 

waren bijgebouwen en molenaarswoningen aanwezig.5 Het gebied was in deze tijd grotendeels 

in gebruik door bedrijven die gericht waren op de houthandel en houtverwerking. Het Wantij 

was ideaal voor het afmeren en ontmantelen van de grote houtvlotten uit het Rijnland. Op de 

oever stonden daarom veel houtzaagmolens. Deze bebouwingssituatie blijft gedurende de 18e 

en 19e eeuw gehandhaafd (afb. 7, 8 en 9). 

Afb. 7. Het onderzoeksgebied bij benadering weergegeven op een reconstructie van het gebied rond 1731 

(Zondervan-van Heck & Grol 2001, 153). Het oude insteekhaventje zou zijn verbreed en er zijn twee 

molens aanwezig. In het westen De Goudvink en in het westen De Eendracht.

In de 19e –eeuw is wel sprake van enige verandering. Op de kadastrale minuut van 1832 zijn 

beide molens nog aanwezig (afb. 8). Maar in het gebied zijn verschillende balkgaten gegraven 

voor de opslag van hout. Vrijwel de gehele westelijke helft van het onderzoeksgebied blijkt 

ontgraven en de molen De Goudvink is gelegen op een eilandje. In het onderzoeksgebied 

is nu een bijgebouw van De Eendracht aanwezig. Deze gebouwen zijn waarschijnlijk geheel 

vergraven bij de bouw van de bioscoop Kinepolis.   

5  Zondervan-van Heck & Grol 2001, 61-65.
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Afb. 8. Het onderzoeksgebied weergegeven op de kadastrale minuut uit 1832. Hierop is te zien dat De 

Goudvink op een eilandje staat en dat er sprake is van vele balkgaten; insteekhaventjes voor houtopslag. 

In het westen is De Eendracht aanwezig met aan de waterzijde een bijgebouw. Rechts de Eendracht 

in 1867, tekening uit 1889-1902 naar schilderij van S.C. van Dorsser uit 1867, RAD inventarisnr. 

551_35292).    

Het onderzoeksgebied in deze periode is mooi weergegeven op een tekening uit 1833 van 

J. Hoffnung (afb. 9). Hierop zijn de vele molens te zien en in het water van het Wantij de 

verschillende houtvlotten die wachten om verwerkt te worden.  

Afb. 9. Een gezicht op het onderzoeksgebied vanaf het Wantij in 1833. Langs de oever zijn de vele 

houtvlotten te zien die wachten op verwerking. Op de oever onder andere de molens in het onderzoeks-

gebied, De Eendracht en De Goudvink (Joseph Hoffnung, 1833. Van: www.molendatabase.org, database nr. 

2305: De Goudvink).   

De beiden molens verdwijnen in 1872. In de nacht van 29 op 30 november brandde De 

Goudvink geheel af. De molen was te laag verzekerd waardoor herbouw niet aan de orde was. 

Het nog resterende bakstenen onderstuk werd gesloopt en het erf werd te huur aangeboden. 
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In datzelfde jaar stopte De Eendracht als molen. Het terrein werd in mei 1872 gekocht door 

de gebroeders Hoebée die ook het ten oosten aangrenzende gebied aankochten. Zij lieten de 

molen slopen en verhuisden hun scheepswerf van de Hellingen naar deze locatie.  

Afb. 10. Het onderzoeksgebied bij benadering weergegeven op een reconstructie van het gebied rond 

1906 (Zondervan-van Heck & Grol 2001, 156). De molens zijn verdwenen en het oostelijk deel van het 

onderzoeksgebied is in gebruik als scheepswerf van Hoebée. Het grootste pand op de werf staat op 

dezelfde locatie als de molen De Eendracht, mogelijk is deze alleen verbouwd en niet gesloopt.

Afb. 11. Het onderzoeksgebied in 1903, gezien in westelijke richting met de scheepswerf van Hoebée 

(RAD inventarisnr. 555_13166).

In deze periode werden ook de verschillende, in onbruik geraakte, balkgaten weer gedempt en 

opgespoten zodat het terrein weer bebouwd kon worden. In 1969 verhuisde de scheepswerf 

van Hoebéé naar de Staart en bleef het onderzoeksgebied lange tijd onveranderd. In 2015 is 

op de locatie van het erf van molen De Eendracht de bioscoop Kinepolis gebouwd.    

 

In het verleden zijn op enkele locaties in de directe omgeving van het onderzoeksgebied 

archeologische waarnemingen gedaan door de AWN en Monumentenzorg & Archeologie 

van de gemeente Dordrecht (afb. 4). Op 250 m ten westen van het onderzoeksgebied is op 

het terrein van de voormalige gasfabriek aan de Riedijkshaven de hoekige fundering van, 

vermoedelijk de molen De Beer aangetroffen. Het zou gaan om gele Dordtse steen (afb. 4, nr. 
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1). De diepteligging van de fundering wordt niet vermeld.6 Even ten zuiden daarvan is in 1986 

door de AWN een onderzoek uitgevoerd aan de Noordergang (afb. 4, nr. 2).7 Hier werden veel 

(fragmenten van) kleipijpen uit de 19e eeuw aangetroffen. De aanwezigheid van onder andere 

een grospenning die werd gebruikt om bundels pijpen te tellen, wijst op de aanwezigheid van 

een kleipijphandelaar. De diepteligging van het vondstmateriaal (en eventuele grondsporen) 

wordt echter niet vermeld. Ten slotte is ter hoogte van de huidige parkeergarage van het 

Energiehuis aangrenzend aan het onderzoeksgebied in 2006 door bureau Monumentenzorg 

& Archeologie een waarneming gedaan (afb. 4, nr. 3). Op circa 1,5 m – mv zijn zware 

funderingsresten aangetroffen (afb. 12). Vermoedelijk gaat het om de resten van de molen De 

Eendracht die in 1872 is verbouwd en daarna diende als bedrijfspand op de scheepswerf van 

Hoebée diende (zie afb. 8, 10 en 16).          

Afb. 12. De zware funderingen, vermoedelijk van de molen De Eendracht (en bedrijfspand op scheepswerf 

van Hoebée), die in 2006 zijn aangetroffen op de parkeerplaats van het huidige Energiehuis, gezien in 

zuidwestelijke richting. Op de achtergrond is nog net de molen Kijck over den Dijck te zien. 

3.1 Archeologische verwachting 

Op grond van bovenstaande informatie geldt de volgende archeologische verwachting voor het 

plangebied: 

1. Dieper gelegen in/op de komklei-op-veenafzettingen kunnen bewoningssporen 

verwacht worden uit de periode IJzertijd – Late Middeleeuwen tot 1421. Het zal/

kan gaan om agrarische sporen en ontginnings- en perceleringssporen. Huisplaatsen 

worden op deze locatie in eerste instantie niet verwacht. De diepteligging van deze 

afzetting is onbekend, maar mogelijk dieper dan 5 m – mv aanwezig. 

2. In en op de top van het Merwededek zijn sporen en ophogingspakketten te 

verwachten uit de 17e en met name 18e eeuw. Het gaat op twee locaties om 

molenerven; molen De Goudvink in het westen en molen De Eendracht. Funderingen 

van deze laatste zijn vermoedelijk al in 2006 waargenomen, net even ten oosten van 

de huidige parkeergarage van het Energiehuis. Tussen beide molenerven zal sprake 

zijn van een gedempt balkgat. Molen De Goudvink stond in de laatste fase op een 

eilandje in dit balkgat. Het loop-/leefniveau uit de periode 17e – 19e eeuw wordt 

verwacht tussen 1 en 3 m – mv. 

3. De toplaag van de bodem, tussen 1 en 3 m, is naar verwachting recent opgebracht en/

of in recente perioden sterk verstoord.    

 

6  Van der Esch 2002 (deel 1, 9-11), Koonings 2002 (deel 3, 2-3).

7  Van der Wiel en Zaalberg 1986, 26-27.
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4. Doel en vraagstellingen

Het hoofddoel van het veldwerk is het bepalen of er bij graafwerkzaamheden mogelijk 

archeologische waarden verstoord zullen worden. Voor het veldwerk zijn de volgende 

vraagstellingen geformuleerd:

1. Hoe is de algemene bodemopbouw vanaf het huidige maaiveld tot in het Hollandveen 

Laagpakket? 

2. Wat is de aard van de verschillende afzettingspakketten en de relatieve ouderdom 

daarvan? 

3. Zijn er aanwijzingen dat er bij de voorgenomen graafwerkzaamheden archeologische 

waarden kunnen worden verstoord? 

4. Zo ja, wat is de ligging, diepteligging, omvang en eventuele aard en datering van die 

archeologische waarden?



18

Lijnbaan 200 e.o., Dordrecht Ondergronds 89



19

5. Veldwerk 

5.1 Methoden

Het veldonderzoek  is uitgevoerd op 20 april 2017. In totaal zijn er vier boringen gezet (afb. 

13). De boringen zijn tot een diepte van 6 m – mv uitgevoerd met een Edelman boor van 7 

cm ø. De rest van de boring is uitgevoerd met een gutsboor van 3 cm ø. De boringen zijn 

doorgezet tot in de top van de overstromingsafzettingen behorende tot het Merwededek; tot 

een maximum van zes meter onder het huidige maaiveld. De boringen zijn gezet in één raai 

over de oever van het Wantij. Het noordwestelijke deel kon niet onderzocht worden door de 

aanwezigheid van een betonfundering van een (gesloopt) pand. De maaiveldhoogtes van de 

boorlocaties ten opzichte van NAP zijn overgenomen van de AHN. Het onderzoek is uitgevoerd 

conform de richtlijnen van de KNA 4.0. 

Afb. 13. De locaties van de boringen en raai van het bodemprofi el.  

5.2 Onderzoeksresultaten

Als eerste zal de bodemopbouw worden besproken, gevolgd door de archeologische aspecten.

5.2.1 Bodemopbouw

Alle boringen zijn doorgezet tot een maximum van 6 m – mv. Het oude, verdronken 

middeleeuwse landschap is nergens bereikt en slechts in één boring was nog sprake van een 

intacte bodemopbouw met afzettingen van het Bergsche Veld. Hieronder volgt, van onder naar 

boven, een beschrijving van de vier bodemeenheden die zijn onderscheiden. In afbeelding 14 

zijn deze eenheden weergegeven in de boorprofi elen. De boorbeschrijvingen zijn weergegeven 

in bijlage 1. 
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Afb. 14. De geo-archeolo gische interpretatie van de bodemopbouw. Voor de ligging van de bodemprofi el-

raai, zie afbeelding 13.  

Klastisch pakket 1 (Merwededek)

De diepst aangeboorde, natuurlijke afzetting betreft een pakket lichtgrijze tot grijsbruine, 

siltige klei. Hierin zijn enkele dunne zandlensjes, een dikke detrituslaag en humusvlekken 

aanwezig. De afzetting is alleen aangetroffen in het westelijk deel van het onderzoeksgebied 

in boring 1. De onverstoorde top van de afzetting ligt op 0,9 m – NAP (B1, 3,7 m -mv). De 

onderkant is niet bereikt. Op een diepte van 5,6 m – mv is een verweerd (gerold) fragmentje 

majolica of faience  aangetroffen (afb. 15, vondstnr. 1). 

Afb. 15. Een fragment majolica/faience, aangetroffen op 5,6 m – mv in het Merwededek te dateren in de 

laatste kwart van de 16e en eerste kwart 17e eeuw. 
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Het pakket is afgezet ten tijde van het zoetwatergetijdengebied het Bergsche Veld dat 

ontstond ná het doorbreken van de dijken ten tijde van de St. Elisabethsvloeden van 1421 en 

1424. Op basis van kaarten kan gesteld worden dat er vanaf circa het derde kwart van de 16e 

eeuw waarschijnlijk al geen aanwas van het pakket meer plaatsvond. Dit is zeker het geval 

vanaf 1621 toen dit (buitendijkse) gebied werd ingericht voor de vestiging van kleinschalige 

industrieën. 

Antropo-klastisch pakket A (antropogeen beïnvloede top Merwededek of ophoging)

Op klastisch pakket 1  een laag grijze, zandige klei met humusvlekken aanwezig. Hierin zijn 

verschillende (mogelijk) antropogene indicatoren aanwezig zoals houtsnippers, leembrokjes, 

steen en een fragmentje gele baksteen. De top van de afzetting ligt op 0,11 m NAP en 

heeft een dikte van 102 cm (B1, 2,68 m – mv). Het is waarschijnlijk een sterk antropogeen 

beïnvloede top van het Merwededek (klastisch pakket 1). Een andere mogelijkheid is dat het 

(ook deels) bestaat uit antropogene ophogingen. Naar alle waarschijnlijkheid is het pakket, 

of in ieder geval de antropogene invloed, te dateren in de oudste periode van menselijke 

activiteit, vanaf het eerste kwart van de 17e eeuw tot (begin?) 19e eeuw. De houtsnippers zijn 

mogelijk afkomstig aan de periode waarin hier veelvuldig hout werd verwerkt. Het is mogelijk 

dat er sprake is van een vergraven top; aangezien er in de late 18e eeuw – (begin) 19e eeuw 

een balkgat is gegraven, is het te zeggen of de oorspronkelijke dikte van het pakket nog intact 

is.     

Antropogeen pakket B 

Hierop is, in boring 1, een antropogeen ophogingspakket aanwezig. Dit bestaat uit grijsbruine, 

siltige klei met zandlagen en humusvlekken. Hierin zijn metaalslakken en kleikluiten 

aanwezig. De top is aanwezig op 1,4 m NAP en heeft een dikte van 140 cm (B1, 1,4 m – mv). 

Antropogeen pakket B kan een ophogingspakket zijn, maar mogelijk ook de aanplemping/

dichtwerping van het balkgat dat ergens tussen eind 18e en 19e aanwezig is geweest. Het 

pakket dateert (waarschijnlijk) uit de 20e eeuw.  

Antropogeen pakket C 

Het bovenste grondpakket, in boring 1 bestaat uit grijs zand met fragmentjes bouwpuin 

en heeft hier een dikte van 140 cm. In de drie andere boringen bestaat het pakket vanaf 

het maaiveld tot een diepte van 5,5 – 6 m – mv uit schoon, lichtgrijs zand. Dit zand in het 

twee-derde oostelijke deel van het onderzoeksgebied is waarschijnlijk aangebracht ná een 

grondige bodemsanering, mogelijk uitgevoerd in 2006. In dit deel is de gehele bodemopbouw 

tot grote diepte vergraven. 

5.2.2 Archeologie

Alleen in boring 1 is een nagenoeg intact bodemprofi el aanwezig. Op een diepte van 0,11 

m NAP (2,68 m – mv) is een leef-/loopniveau aanwezig met een dikte van circa 100 cm. Dit 

cultuurniveau is te dateren in de periode eerste kwart 17e eeuw tot (in) de 19e eeuw. Het gaat 

om de periode waarin in het gebied sprake is van kleinschalige industrie die met name gericht 

was op de verwerking van hout. Dit niveau is vermoedelijk ook nog wel aanwezig onder 

de fundering die nu in het westelijk deel van het onderzoeksgebied ligt. In de rest van het 

onderzoeksgebied, vanaf boring 1 in oostelijke richting is het geheel vergraven tot in/onder dit 

niveau.  
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6. Conclusies en aanbevelingen 

Op 25 april 2017 is in het plangebied Lijnbaan 200 e.o. te Dordrecht een archeologisch 

booronderzoek uitgevoerd. In totaal zijn er vier verkennend, inventariserende boringen gezet. 

Ten aanzien van de geformuleerde vraagstellingen is het volgende geconstateerd:

1. Hoe is de algemene bodemopbouw vanaf het huidige maaiveld tot in het Hollandveen 

Laagpakket? Wat is de aard van de verschillende afzettingspakketten en de relatieve 

ouderdom daarvan? 

Alleen in het oostelijk deel is vermoedelijk sprake van een intact bodemprofi el. Dit bestaat, 

ten minste tot 6 m – mv, uit afzettingen van het zoetwatergetijdengebied het Bergsche Veld; 

het zogenoemde Merwededek. Dit is afgezet vanaf 1421 tot (mogelijk) 1621. Het verdronken 

komklei-op-veenlandschap, en daarmee het middeleeuwse leef-/loopniveau is niet binnen een 

diepte van 5,5 -6 m – mv aanwezig. Op de onverstoorde Merwededek-afzettingen is in boring 

1 sprake van een antropogene top of antropogeen ophogingspakket. Dit pakket is in boring 

1, en vermoedelijk ook ten westen daarvan, aanwezig vanaf 0,11 m NAP (2,68 m – mv). Het 

is een leef-/loopniveau uit de periode eerste kwart 17e eeuw tot circa begin 19e eeuw en kan 

toegeschreven worden aan de industriële bedrijven die hier in deze periode gevestigd waren. 

Het gaat met name om bedrijven die gericht waren op de verwerking van het hout. Het pakket 

heeft een dikte van circa 100 cm en hierin zijn houtsnippers, steen en baksteen aangetroffen. 

Het is echter (op basis van één boring) niet te zeggen of de oorspronkelijke dikte van het 

pakket nog intact is. In de late 18e of begin 19e eeuw is hier ook een balkgat gegraven. De 

bovenliggende afzetting zou dus mogelijk een dichtwerping van het balkgat kunnen zijn en 

uit de vroege 20e eeuw dateren. Het is op basis van dit booronderzoek niet met zekerheid te 

zeggen wat de diepteligging is van het leef-/loopniveau uit de periode 17e – 19e eeuw. Hiervan 

kan alleen gesteld worden dat deze ligt tussen 1,4 m en 2,6 m - mv (tussen 1,4 m en 0,1 m 

NAP).    

Voor wat betreft het onderzoeksgebied ten oosten van boring 1; dit is geheel tot grote diepte 

(ten minste tot 5,5-6 m – mv) ontgraven waarna het terrein is aangevuld met schoon zand. 

Deze bodemsanering heeft mogelijk in 2006 plaatsgevonden.  

2. Zijn er aanwijzingen dat er bij de voorgenomen graafwerkzaamheden archeologische 

waarden kunnen worden verstoord? Zo ja, wat is de ligging, diepteligging, omvang en 

eventuele aard en datering van die archeologische waarden?

In het onderzoeksgebied ten westen van boring 1 zijn mogelijk bewoningssporen uit de 

Nieuwe Tijd aanwezig. Het gaat om de funderingsresten van de molen De Goudvink uit 1671, 

die in de late 18e en begin 19e eeuw op een eilandje in het balkgat stond. Hiervan kan gesteld 

worden dat resten hiervan verwacht kunnen worden 1,4 m en 2,6 m - mv (tussen 1,4 m en 

0,1 m NAP). Dieper gelegen, vanaf circa 0,11 cm – NAP (2,68 m – mv) zijn mogelijk ook nog 

resten en sporen van de ambachtelijke/industriële activiteiten uit de periode eerste kwart 17e 

eeuw tot eind 18e eeuw te verwachten. De aard hiervan is moeilijk in te schatten, maar het 

zou ook kunnen gaan om houtverwerkende bedrijven en/of werfjes.    

Conclusies

In het gehele oostelijke deel, ten oosten van boring 1 zijn geen (behoudenswaardige) 

archeologische resten meer aanwezig zijn tot een diepte van 5,5 – 6 m – mv. In het westelijk 

deel worden de resten verwacht van de 17e –eeuwse molen De Goudvink. Resten hiervan 

worden verwacht tussen 1,4 m en 2,6 m - mv (tussen 1,4 m en 0,1 m NAP). Het zal gaan om 

de fundering van de molen die op een eilandje in het omringende balkengat stond (afb. 16). 

Resten van eventuele andere (bij)gebouwen van de molen uit de 17e eeuw zijn waarschijnlijk 

verdwenen bij de aanleg van het balkgat in de late 18e – begin 19e eeuw.   
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Afb. 16. Het gebied waarbinnen de resten van de 17e –eeuwse molen De Goudvink verwacht worden 

(paars). Voor dit deel wordt een nader archeologisch onderzoek aanbevolen bij graafwerkzaamheden 

dieper dan 140 cm – mv.

Aanbeveling

Het doel van dit onderzoek is als volgt omschreven:

Ten aanzien van de resultaten van het veldwerk dient te worden vastgesteld of er mogelijk 

archeologische waarden verstoord zullen worden. Zo ja, dan zal een aanbeveling geformuleerd 

moeten worden met betrekking tot de omgang met deze archeologische waarden.

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek en het veldwerk kan het volgende 

gesteld worden:

De verwachte archeologische resten van de 17e –eeuwse molen De Goudvink kunnen 

worden aangemerkt als behoudenswaardig. Voor het deel van het plangebied 

waar deze resten aanwezig kunnen zijn, wordt een nader archeologisch onderzoek 

aanbevolen bij graafwerkzaamheden dieper dan 1,4 m – mv. Het doel van het nader 

onderzoek is om de (eventuele) resten van de molen en het eventuele erfsporen op 

het moleneiland ex-situ te behouden door middel van documentatie (opgraven). 

De beslissing hierover wordt genomen na toetsing van dit rapport door de bevoegde 

overheid, de gemeente Dordrecht. Hierover dient contact opgenomen te worden met mevr. J. 

Hoevenberg, senior  adviseur erfgoed van de gemeente Dordrecht, tel. (078) 770 4905. 

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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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, 

fi jne 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). Specifi ek 

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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Bijlage 1: boorbeschrijvingen
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