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1 Inleiding

1.1 Algemeen
In opdracht van het Ingenieursbureau Drechtsteden is op drie locaties in de binnenstad van 
Dordrecht door de afdeling Ruimtelijke Realisatie/Archeologie van de gemeente Dordrecht een 
archeologisch onderzoek uitgevoerd. Op de locaties zijn ondergrondse afvalcontainers ingegra-
ven, waarbij de bodem tot circa 2,5 m is verstoord. 
De verwachtingskaart van de gemeente Dordrecht geeft aan dat in de binnenstad sprake is 
van een zeer grote kans op aanwezigheid van archeologische waarden in de ondergrond. Om 
te voorkomen dat er bebouwingsresten ongedocumenteerd vernietigd zouden worden, zijn de 
graafwerkzaamheden begeleid. Voorafgaande aan het veldwerk is voor de drie locaties een 
bureauonderzoek uitgevoerd. 
Dit rapport beschrijft de resultaten van het veldonderzoek, waarbij bebouwingsresten en 
vondsten uit de 15e/16e eeuw – 19e eeuw zijn gedocumenteerd. 

In hoofdstuk 2 zijn de gegevens van de onderzoeksgebieden vermeld en in hoofdstuk 3 de 
resultaten van het bureauonderzoek. In hoofdstuk 4 is het doel van het onderzoek en de on-
derzoeksvraagstellingen geformuleerd. In hoofdstuk 5 zijn de methoden en de resultaten van 
het veldwerk beschreven. Ten slotte zijn in hoofdstuk 6 de conclusies verwoord.
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1.2 Administratieve gegevens 

Type onderzoek Archeologische begeleiding en boringen

Gemeentelijke projectcode 1211

ARCHIS Onderzoeksmeldingen
Boomstraat-Taankade
Stadhuisplein 1B
Statenplaats 8

56689
56690
56691

ARCHIS Vondstmeldingen
Stadhuisplein 1B
Statenplaats 8

422077
422078

Archeologische periode Middeleeuwen en Nieuwe Tijd 

Datum veldonderzoek 28-08-2012, 26-09-2012, 22-4-2013

Wijk Historische stadskern

Straat Locatie 1: hoek Boomstraat-Taankade
Locatie 2: Stadhuisplein 1B
Locatie 3: Statenplaats 8

Gemeente Dordrecht

Provincie Zuid-Holland

Kaartblad 38C

RD-coördinaten (centrum) Locatie 1: 105.642 / 425.869
Locatie 2: 105.134 / 425.282
Locatie 3: 105.398 / 425.310

Opdrachtgever Ingenieursbureau Drechtsteden

Uitvoerder(s) Gemeente Dordrecht/Stadsontwikkeling/Ruimtelijke 
Realisatie/Archeologie

Autorisatie rapport mevr. J. Hoevenberg (senior archeoloog)

Bevoegde overheid Gemeente Dordrecht

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

Analoge deponering Archief Ruimtelijke Realisatie en het Stadsdepot Dor-
drecht
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2. Gegevens onderzoeksgebieden 

2.1 Onderzoeksgebieden en huidig grondgebruik
De drie onderzoekslocaties zijn gelegen in het historische centrum van Dordrecht (afb. 1). 
Locatie 1 is gelegen op de hoek van de Taankade en de Boomstraat, locatie 2 ligt op het Stad-
huisplein en de derde locatie bevindt zich aan de Statenplaats 8 (afb. 1 en 2). 

Afb. 1. Ligging van de onderzoekslocaties in de binnenstad van Dordrecht (rood).

2.2 Geplande werkzaamheden
Op de drie locaties zijn ondergrondse afvalcontainers geplaatst. Hiervoor is per locatie een 
werkput gegraven met een afmeting van circa 3 x 3 m. De ontgravingsdiepte was circa 250 
cm – mv. De locaties zijn met een kraan en knijperbak ontgraven en al het aanwezige muur-
werk in de bodem is verwijderd. 
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Afb. 2. Ligging van de locaties  
in detail (rood). 
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3. Resultaten vooronderzoek 

Voor elke deellocatie is een bureauonderzoek uitgevoerd, waarvan de resultaten hieronder zijn 
weergegeven. 

Locatie 1: hoek Boomstraat-Taankade
De locatie is gedurende de oudste fase van de stad vermoedelijk gelegen in de monding van 
de Wijnhaven/Voorstraatshaven. Ten tijde van het ontstaan van Dordrecht, gedurende de 10e 
en 11e eeuw, liep hier vermoedelijk een riviertje dat geassocieerd wordt met de historisch be-
kende Thure(drith). Aan weerszijden hiervan wordt de oudste bebouwing uit de Middeleeuwen 
verwacht, respectievelijk de huidige Voorstraat en de Wijnstraat. 
Op de oudst bekende kaarten is op de locatie een onbebouwde kade weergegeven (afb. 3). Dit 
is mogelijk de oorspronkelijke Taankade. De locatie ligt direct ten zuiden van de Boombrug en 
een verdedigingstoren aan de monding van de haven. De huidige Taankade bestaat uit de ach-
tererven van de huizen aan de Voorstraat, die tot aan de Wijnhaven reiken.

Afb. 3. Onderzoekslocatie 1 
(rode cirkel) op een uitsnede 
van een kaart van Ludovico 
Guicciardini uit 1581. 

Het is echter onduidelijk of de afgebeelde kade erg breed was. Op kaarten uit het begin van 
de 17e eeuw reikt de haven nog tot de Boomstraat en is er geen duidelijke (brede) kade aan-
gegeven (afb.4). 

Afb. 4. Onderzoekslocatie 1 
(rode cirkel) op een uitsnede 
van een kaart van M. Boxhorn 
uit 1632. 

Rond het midden van de 17e eeuw ontstaat de huidige Taankade. Op de onbebouwde kade is 
nu ook bebouwing aangegeven. De bebouwingssituatie blijft bestaan tot in de 20e eeuw. Op de 
kadastrale minuut uit 1811-1832 zijn kleine bebouwde percelen weergegeven (afb. 5). 
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Afb. 5. Onderzoekslocatie 1  
op de kadastrale minuut uit  
1811-1832 (rode cirkel). 

In 1959 wordt de Boombrug vervangen en de Boomstraat verbreed voor het autoverkeer. De 
aanwezige bebouwing aan de zuidzijde van de Boomstraat wordt hierbij gesloopt (afb. 6). 

Afb. 6. Foto uit 1959 waarop de bebouwing aan de zuidzijde van de Boomstraat  
nog aanwezig is. Onderzoekslocatie 1 ligt aan de voorgevel van het huis met de  
rode pijl (Beeldbank Regionaal Archief Dordrecht, archief nr. 554_30355).
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Locatie 2: Stadhuisplein 1B
Deze locatie is eveneens gelegen aan één van de oudste bebouwingslinten van de stad, name-
lijk op de noordoever van het vermoedelijke riviertje de Thure(drith), waaraan Dordrecht in de 
10e en 11e eeuw is ontstaan. Vanaf deze periode werd het riviertje omgevormd tot haven: de 
Wijnhaven/Voorstraatshaven. 
De oorspronkelijke breedte van de rivier en de haven uit de oudste fase van de stad zijn niet 
of slecht bekend. Dit geldt ook voor onderzoekslocatie 2. Afgaande op historische teksten en 
kaarten is duidelijk dat er vanaf de 15e eeuw zeker sprake is van een bebouwde zone langs 
de haven. In het reetrekkersregister1 uit 1419 wordt voor het blok tussen de Halle (het la-
tere Stadhuis) en de Lombardbrug gesproken over een ‘ledig erve’ met daarnaast vijf erven 
waarvan het achtererf of de achterzijde van het huis tot aan de haven reikten. Vanaf 1543 is 
de bebouwingssituatie duidelijker op basis van verschillende stedelijke (belasting)registers. 
Hieruit blijkt dat er naast de Halle (stadhuis) sprake was van een steiger naar de haven (de 
Halsteiger) en daarnaast de huizen De Jager, ’t Blauwe Schaep en Heusden. Op kaarten is de 
bovenstaande bebouwingssituatie niet of moeilijk herkenbaar. Op sommige kaarten zijn, aan-
sluitend op de Halle (het stadhuis), vier huizen afgebeeld. Op de meeste plattegronden is ech-
ter een leeg erf en/of een steiger te zien, met daarnaast twee huizen (afb. 7).2 

Afb. 7. Onderzoekslocatie 2 
(rode cirkel) op een uitsnede 
van een kaart van Ludovico 
Guicciardini uit 1581. 

Op basis van de registers is de volgende geschiedenis van eigenaren opgemaakt3: 

De Jager
Op 13 augustus 1543 verkoopt de viskoper Harman Janssoen aan het Heilig Sacramentsgast-
huis een renteverzekering van zes Carolus guldens op het huis. 
In de jaren tussen 1543 en 1557 wordt hij ook als eigenaar aangeslagen in het register van 
de 10e penning en het haardstedenregister. Ergens vóór 1561 is hij overleden, aangezien in dit 
jaar zijn weduwe Margriete Ockersdr. als eigenaar wordt vermeld.   
Op 23 september 1571 verkoopt zij een losrente verzekering op het huis van acht Carolus gul-
dens aan Barthout Barthoutsz. Deze treedt op als voogd van Jacob Pietersz., het onmondige 
weeskind van Pieter Jacobsz. 
Op 13 januari 1579 verkoopt ene Marijken Hermansdr. aan schipper Doe Cornelisz. een vierde 
deel van het huis. In maart van dat jaar verkrijgt hij nogmaals een achtste deel van schipper 
Laurens Claess. 

1 Register van het college van Ree-trekkers (ree = raai, een denkbeeldige lijn). Reetrekkers waren 
landmeters, die bijv. bij aankoop van nieuwe grond de grenzen trokken/markeerden. Ze vormden te-
vens een stedelijk scheidsgericht dat vaak bemiddelde bij geschillen m.b.t. rooilijnen en eigendoms-
grenzen.

2 In theorie is het mogelijk dat het derde huis niet naast, maar achter de twee huizen aan de Groen-In theorie is het mogelijk dat het derde huis niet naast, maar achter de twee huizen aan de Groen-
markt heeft gestaan. Het derde huis zou dan naast de opgang van de brug hebben gestaan. 

3 Dhr. K. Sigmond, ongepubliceerde bewonersgeschiedenis op basis van historische bronnen. 
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In 1580 huurt glasmaker Willem Joosten (een deel van het) huis van de erfgenamen van Griet 
Hermans. Op 8 december koopt schipper Doe Cornelisz., onder andere van de erfgenamen 
van Margaretha Ockersdr, nogmaals een vierde deel van het huis met erf en toebehoren. Het 
jaar daarop verkrijgt hij van de kuiper Pieter Gosensz. nog een achtste deel. In 1583 blijkt hij 
overleden, wanneer zijn weduwe Marijtken Hermansdr. en zijn erfgenamen een boedelschei-
ding op laten maken. Hieronder valt ook het huis met erf. In het jaar 1594 wordt goudsmit 
Jan van Gaelen genoemd als huurder en in 1608 wordt de weduwe Marijcken Hermans nog 
als eigenaar in het 10e penningregister vermeldt. In de verschillende registers wordt in 1657 
Gijsbert de Jager genoemd. Hij was mogelijk de naamgever van het huis. Merkwaardig is de 
vermelding in de jaren 1685 en 1686, waarin Huijbert de Groen wordt aangeschreven voor het 
lantaarngeld. In deze periode zou het huis namelijk al zijn gesloopt. 

’t Blauwe Schaep
Vanaf 1543 wordt in het 10e penningregister de huistimmerman Thomas Wouterssoen als ei-
genaar vermeldt en tussen 1553 en 1561 zijn weduwe Elsken Jansdr. Op 6 september 1560 
laat hun dochter Neeltge Tomasdr. een boedelscheiding maken waarin ook 1/8 deel van het 
huis met erf worden genoemd. In 1571 blijkt Elsken Jansdr. overleden: op 3 oktober 1571 la-
ten Neeltken Thomasdr. en de kleinkinderen Anneken en Marijcken Jansdr. als erfgenamen een 
boedelscheiding opmaken. Dochter Neeltken krijgt 3/8 deel en haar kind Henricxken Jacobsdr. 
1/8 deel. De kleinkinderen Anneken en Marijcken zijn bedeeld via hun echtgenoten. In 1579 
blijkt de buurman aan de westzijde, de handelaar Jan Willemsz., een deel van het perceel 
van Neeltken Thomasdr. te hebben ver- of bebouwd met haar toestemming. Zij wordt nog tot 
maart 1581 genoemd als eigenaar. Vanaf december 1583 blijkt Dirck Gerbrantsz. de eigenaar. 
In 1584 verkoopt hij, als man en voogd van Hendricxken Jacobsdr., het huis en erf aan Antho-
nis Jordensz. 
In 1594 en 1608 worden respectievelijk meelverkoper Dirick Woutersz. en meelkoper Dirick 
Govertsz. genoemd. 
Op 8 december 1615 verkoopt Jan Jorisz. het huis en erf aan meelkoper Abel Jacobsz. In een 
document van 30 november 1618 is voor het eerst sprake van de naam ’t Blauwe Schaep. Het 
huis was toen in bezit van Abel Jacobsz. In 1652 blijkt hij overleden, wanneer in de 200e pen-
ning sprake is van de weduwe van Abel Jacobsz. Op 2 juni 1657 verkoopt de apothecaris Pie-
ter van Bramen het huis aan bakker Jan van Veen(?). Hoe het huis aan zijn naam komt wordt 
aan de hand van de informatie uit de registers niet bekend.

Heusden
In 1543 blijkt ene Cornelis Adriaensz. de eigenaar van het huis op de hoek met de Lombard-
brug. In 1546 verkoopt houthandelaar Claes Jansz. het huis en erf aan Michiel Jansz. In 1553 
wordt gesproken over: ”..het huis genaamd Huesden..”, dat wordt gehuurd van Cornelis de 
wijnscroeder.4 Uit het haardstedenregister van 1555 blijkt dat Michiel Brouwer dan de eige-
naar van het huis is. Hij verkoopt het op 13 oktober 1556 aan Cornelis Jacopsz., die het tot 
zijn overlijden in circa 1571 bezit. 
Vanaf 3 oktober 1571 zijn zijn weduwe en/of haar zwager, koperslager Jan Willemsz., de eige-
naar of eigenaren. In 1579 verklaart Jan Willemsz. als eigenaar dat hij met toestemming van 
zijn buren Neeltken Thomasdr. en Henrick Joppe heeft uitgebreid op hun perceel. Vermoede-
lijk was het huis na het overlijden van Cornelis Jacopsz. in tweeën gedeeld. In 1584 verkoopt 
Marichgen Adriaen Scrijversdr., de weduwe van Cornelis Jacobsz., de helft aan haar zwager 
Jan Willemsz. In 1594 huurt bakker Joris Corneliss. de Gelder van Maerten Aertss. en in 1608 
wordt ketelboeter Jacob Willemss. vermeld. In 1615 wordt gesproken over het huis van koper-
slager Jan Joosten. Hij verkoopt het achterdeel van het huis, strekkende van de havenkant tot 
aan de middelgevel van zijn eigen (voor)huis, aan ijzerkoper Jacob Geuvels van Muijs.
In 1618 draagt Jan Joosten Sadelaer mogelijk ook het voorste deel over aan Jacob Geuvels. In 
1619 blijkt de tinnegieter Oth Janss. in het (oorspronkelijke deel van het) huis van Jacob Geu-
bels te zitten. In 1633 is ene Abraham van Nuijssenborch de huurder van ijzerhandelaar Jan 
Govertsz. Tussen 1652 en 1667 wordt koperslager Claes de Meijer genoemd. Waarom het huis 
in ieder geval vanaf 1553 ‘Heusden’ wordt genoemd is niet duidelijk.

In het jaar 1671 blijkt de staat van de huizen zeer bouwvallig te zijn en wordt door de Oud-
raad voorgesteld om de huizen op te kopen en te laten slopen om daarmee het plein langs de 

4 Wijnschroeders waren controleurs van het alcoholpercentage en lossers van wijn. 
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steiger te vergroten. Dit zou in 1672 zijn gebeurd, waarbij de huidige onbebouwde hoek aan 
de Groenmarkt en Lombardbrug ontstond: het huidige Stadhuisplein (afb. 8).5  

Afb. 8. Het stadhuisplein op een tekening van J. Hoolaart uit 1776 (Beeldbank Regionaal Archief  
Dordrecht, archief nr. 552_403809).

Locatie 3: Statenplaats 8
Deze locatie ligt ten oosten van één van de uitvalswegen van de Voorstraat: de Tolbrugstraat. 
In dit deel van de stad waren al vanaf de 13e/14e eeuw huizen aanwezig. 
In deze periode ontstond waarschijnlijk ook de achterweg die parallel aan de Voorstraat liep 
en de uitvalswegen Vriesestraat, Tolbrugstraat en de Kolfstraat met elkaar verbond. Dit was 
oorspronkelijk een smalle steeg, de Vergulde Lampetsteeg, die later deels is verbreed en het 
begin vormde van de Kromme Elleboog. Op de oudste bekende kaarten uit de 16e eeuw is op 
de locatie bebouwing aan de Tolbrugstraat weergegeven (afb. 9).

Afb. 9. Onderzoekslocatie 3 (rode 
cirkel) op een uitsnede van een 
kaart van Ludovico Guicciardini 
uit 1581. De locatie is gelegen in/
aan het verlengende van de Blin-
deliedengasthuissteeg, die vanaf 
circa het midden van de 14e eeuw 
het begin vormde van de Kromme 
Elleboog. Het noorden is onder. 

5 Regionaal Archief Dordrecht inventarisnr. H 1181/1. 
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De bebouwingssituatie blijft lange tijd bestaan. Het verbrede deel van de Vergulde Lam-
petsteeg is de huidige Blindeliedengasthuissteeg (afb. 10). Op de kadastrale minuut is het 
verlengde van de Vergulde Lampetsteeg nog als een smalle hoekige gang zichtbaar (afb. 9). 
Op onderzoekslocatie 3 is volgens het minuutplan de straat Vergulde Lampetsteeg/Kromme 
Elleboog aanwezig, met daaraan een deel van de bebouwing in het bouwblok Tolbrugstraat-
Kromme Elleboog (afb. 10). 

Afb. 10. Onderzoekslocatie 3 (rode vierkant) op de kadastrale minuut uit 1811-1832. 

De oorspronkelijke huizen zijn vermoedelijk gesloopt voorafgaand aan de bouw van het pand 
van Vroom & Dreesman in 1930, of het aanleggen van het Statenplein in de jaren ’60 van de 
20e eeuw. Locatie 3 ligt net buiten de voormalige gevel van het trappenhuis van V&D (afb. 
11). Bij de laatste grote herinrichting en het ontstaan van het Statenplein in 1997, is het tra-
penhuis weer gesloopt en is de gevelrooilijn teruggebracht tot de huidige rooilijn, waarbij de 
winkelstraat Statenplaats is gecreëerd. 

Afb. 11. Het onderzoeksgebied op een foto uit 1967. De rode pijl wijst naar het trappenhuis van V&D.  
De locatie van de afvalcontainer ligt direct aan de voet van de glazen gevel van deze bebouwing. 
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3.1 Archeologische verwachting en selectiebesluit bevoegde overheid
Uit het bureauonderzoek blijkt dat er bewoningssporen uit de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd 
aanwezig kunnen zijn. Binnen de te ontgraven diepte zijn waarschijnlijk antropogene opho-
gingen aanwezig. Hierin worden resten van muren en erfsporen verwacht. Gezien de relatief 
kleine oppervlaktes van de afvalcontainers is geadviseerd om de ontgravingen archeologisch 
te begeleiden. De aanwezige archeologische waarden moeten hierbij worden gedocumenteerd.
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4. Doel en vraagstellingen

Het doel van het veldwerk was het documenteren van bebouwingssporen die door de graaf-
werkzaamheden zouden worden verstoord. Daarnaast is de bodemopbouw in het onderzoeks-
gebied gedocumenteerd. Voor het veldwerk zijn de volgende vraagstellingen geformuleerd6:

1. Wat is de bodemopbouw op de drie onderzoekslocaties?

2.  Zijn er bebouwingsresten en/of andere (achtererf)sporen aanwezig? Wat is de aard en da-
tering van de bewoningssporen? 

6 Programma van Eisen, d.d. 6 april 2011, geaccordeerd door de bevoegde overheid.
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5. Veldwerk 

5.1 Methoden
De onderzoeken vonden plaats op 28 augustus en 26 september 2012 en op 22 april 2013 en 
bestonden uit het begeleiden van de graafwerkzaamheden. De omvang van de werkputten 
was maximaal 3 x 3 m. De ontgravingsdiepte ging tot circa 2,6 m – mv. Het dieper gelegen 
bodempakket is geïnventariseerd door middel van een grondboring die is gezet vanaf het diep-
ste niveau in de werkput. 

5.2 Onderzoeksresultaten
Hieronder worden de resultaten per onderzoekslocatie besproken. Eerst zal de bodemopbouw 
worden behandeld, gevolgd door de bewoningssporen en vondsten. 

5.2.1 De bodemopbouw

Locatie 1: hoek Boomstraat-Taankade
Op de hoek Boomstraat-Taankade is de bodemopbouw tot 3,2 m – NAP bepaald. In afbeelding 
12 is een combinatie van het profiel in de werkput en de grondboring weergegeven. De aan-
getroffen bodemafzettingen zijn, van beneden naar boven, in te delen in drie eenheden. 

Klastisch pakket 1
De diepst aangetroffen afzetting bestaat uit een wisselend pakket van zand en klei.
De top ligt op 1,4 m – NAP en heeft een dikte van ten minste 180 cm. De onderkant is niet 
bepaald. Het onderste traject bestaat uit donkergrijs, kleiig zand met sterk organische kleila-
gen. Hierin zijn fragmenten (lei)steen en verbrande baksteen aanwezig. Hierop zijn zandige 
kleilagen met een enkel stukje (bouw)puin aanwezig. Het pakket is waarschijnlijk een natuur-
lijke afzetting in de haven en dateert mogelijk uit de periode vóór het einde van de 16e eeuw. 
Klastisch pakket 1 behoort tot de Formatie van Echteld. 

Antropogeen pakket A 
Het pakket bestaat uit verschillende lagen lichtgrijze tot zwarte, zandige, sterk organische 
klei. Hierin zijn fragmenten (bouw)puin, houtskool en een pit aanwezig.
De top ligt op ongeveer 0 m NAP en het pakket heeft een dikte van 150 cm. 
Het is niet met zekerheid te zeggen hoe dit pakket is afgezet, maar vermoedelijk is het een 
opgebracht pakket grond, mogelijk een aanplemping/demping van (een deel van) de haven. 
Het pakket kan dateren uit de periode waarin de (oorspronkelijke) Taankade is ontstaan, er-
gens gedurende het einde van de 16e eeuw en begin van de 17e eeuw.

Antropogeen pakket B
Hierop zijn, tot het huidige straatniveau, verschillende lagen zand aanwezig.
Op circa 0,8 m NAP ligt mogelijk een (baksteen) straatje met daarop, tot 2,4 m + NAP, een 
pakket zand met zeer veel bouwpuin. Dit is waarschijnlijk het af- en uitbraakpakket uit 1959, 
waarbij de bebouwing die hier vanaf de 17e eeuw heeft gestaan is gesloopt. Het pakket heeft 
een dikte van 160 cm. Op de afbraaklaag ligt een recent straatbed van 40 cm zand. 
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Afb. 12. Geo-archeologische interpretatie van het bodemprofiel van de locatie Boomstraat-Taankade.
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Locatie 2: Stadhuisplein 1B
Op de locatie is de bodemopbouw tot 7,4 m - mv bepaald (4,4 m – NAP). Dit is een combina-
tie van de werkput voor de afvalcontainer en de grondboring (afb. 13). De bodemopbouw in 
de werkput is gedetailleerder gedocumenteerd door middel van een profieltekening. De aan-
getroffen bodemafzettingen zijn, van beneden naar boven, in te delen in vijf eenheden. 

Klastisch of antropogeen pakket 1
De diepst aangetroffen afzetting bestaat uit een pakket lichtgrijze, siltige klei met zandvlok-
ken. De top ligt op 3,6 m – NAP (6,6 m – mv) en heeft een dikte van ten minste 80 cm. De 
onderkant is niet bepaald. Het pakket is waarschijnlijk een natuurlijke stroomgordelafzetting 
die mogelijk geassocieerd kan worden met de rivier de Thure(drith). Het pakket zou dan be-
horen tot de Formatie van Echteld en dateren uit de periode vóór de oudste (middeleeuwse) 
bewoning. Een andere mogelijkheid is dat het een ‘schoon’, antropogeen ophogingspakket be-
treft, bijvoorbeeld van een dijk of een kunstmatige woonheuvel (hil). 

Antropogeen pakket A 
Op klastisch of antropogeen pakket 1 is een pakket donkergrijze, siltige klei aanwezig met op 
3 m – NAP een stukje bot. Op/in de top hiervan is, op een diepte van 2,4 m – NAP (5,4 m – 
mv), een laag hout van 20 cm dik aanwezig. Dit is (waarschijnlijk) een door mensen opgewor-
pen pakket grond met een mogelijke leeflaag in de top. Het betreft het oudste ophogingspak-
ket en bewoningsniveau dat hier aanwezig is. De ouderdom hiervan kon niet worden bepaald, 
maar zal naar verwachting uit de Middeleeuwen dateren. 

Antropogeen pakket B
Op het bovengenoemde pakket liggen verschillende lagen lichtgrijs tot zwarte sitige/zandige 
klei met daarin, op verschillende niveaus, houtlagen. De lagen zijn sterk organisch en er is 
een gerold stuk vuursteen in gevonden. De top ligt op circa 1 m + NAP en het pakket heeft 
een dikte van ongeveer 340 cm. Op basis van de aanwezige funderingen in het bovenliggende 
pakket zijn deze ophogings- en leeflagen te dateren in de Middeleeuwen tot circa het midden 
van de 14e eeuw.7 

Antropogeen pakket C 
Het pakket bestaat uit geel/bruin, kleiig zand. Hierin zijn bouwpuin, keramiek en een munt ge-
vonden.8 Daarnaast waren er muren en verschillende vloerniveaus in het pakket aanwezig (zie 
paragraaf 5.2.2). De top ligt op 2,18 m + NAP (80 cm – mv). 
Het pakket omvat een ophoging en verschillende leeflagen uit de periode vanaf circa het mid-
den van de 14e eeuw tot 1672.9

Antropogeen pakket D
De bovenste 80 cm van de bodem betreft een laag geel zand, opgebracht na de sloop van de 
huizen en de aanleg van het Stadhuisplein in 1672. 

7 Dit is o.a. gebaseerd op een pand in de Voorstraat (locatie Woerdenbach) dat dateert uit het midden 
van de 14e eeuw en is gebouwd met bakstenen van hetzelfde formaat als die hier zijn aangetroffen. 
Op basis van historische bronnen dateren de bakstenen huizen ten minste van vóór het midden van 
de 16e eeuw. 

8 Vondstnummer 1, zie archeologie.
9 De startdatum is o.a. gebaseerd op een pand in de Voorstraat (locatie Woerdenbach) dat dateert uit 

het midden van de 14e eeuw en is gebouwd met bakstenen van hetzelfde formaat als die hier zijn 
aangetroffen. Op basis van historische bronnen dateert de bakstenen huizen ten minste van vóór het 
midden van de 16e eeuw.
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Afb. 13. Geo-archeologische interpretatie van het bodemprofiel van de locatie Stadhuisplein.
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Locatie 3: Statenplaats 8
Op deze locatie is de bodemopbouw tot 4,21 m - mv bepaald (2,23 m – NAP). In afbeelding 
18 is de bodemopbouw van de werkput voor de afvalcontainer en de boring weergegeven. Hier 
is de natuurlijke ondergrond niet waargenomen, de boring is gestaakt op een ondoordringbare 
laag op 2,23 m – NAP (4,21 m – mv). 
De aangetroffen bodemafzettingen zijn in te delen in drie eenheden. 

Antropogeen pakket A
Dit is een gelaagd pakket dat bestaat uit lagen bruingrijze, licht zandige klei met mest, stukjes 
puin, mosselschelp, leer en keramiek.10 Waarschijnlijk gaat het om ophogingslagen van 
de Vergulde Lampetsteeg en de daarop volgende Kromme Elleboog. 
De top van de straatophogingen ligt op 1,18 m + NAP (0,82 m – mv) en reikt tot ten minste 
2,23 m – NAP (4,21 m – mv). Mogelijk omvat dit pakket ook verharde straatniveaus. Op een 
diepte van 2,35 m – mv (0,36 m – NAP) bevond zich een laag bakstenen met een formaat van 
20,5x10x4,5 cm. Aangezien de laag slechts in een klein deel van de put aanwezig was, is niet 
duidelijk of er sprake is van een (verhard) straatniveau. De bakstenen kunnen ook als poer11 
gediend hebben van een houten huis. De ophogingen en straatniveaus zijn te dateren vanaf 
mogelijk de 13e tot de 19e eeuw. De ophogingen tot circa 0 m – NAP markeren vermoedelijk 
de grens van circa begin 15e eeuw.12

Antropogeen pakket B 
Ten zuiden van muur S1 is een pakket donker-bruingrijze, siltige klei met bouwpuin aanwezig. 
Het gaat om (deels inpandige) ophogingen waarvan de top op een diepte van 1,18 m + NAP 
(0,82 m – mv) ligt en reikt tot (ten minste) het diepste niveau van de werkput (ca. 2,6 m – 
mv). Deze ophogingen zijn te dateren tussen de 15e en de 19e eeuw. 

Antropogeen pakket C
Het hoogstgelegen bodempakket bestaat uit grijsgeel zand met bouwpuin met een dikte van 
circa 80 tot 90 cm. Het betreft een zandpakket dat is opgebracht in de periode van de aanleg 
van het Statenplein in de jaren ’60 van de 20e eeuw. 

10 Het leer en de (verzamelde) keramiek zijn afkomstig uit één van de kleilagen tussen circa 0 en 0,5 m 
– NAP.

11 Paal/balkfundering.
12 Dit is deels gebaseerd op de aardewerkbaksels in het onderliggende pakket, het hierin aanwezige 

oudere (15e –eeuwse) muurwerk en de diepteligging van vergelijkbare ophogingen op de vindplaats 
Statenplein.
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Afb. 14. Geo-archeologische interpretatie van de bodemopbouw op basis van het zuidprofiel van de werk-
put. De muur betreft twee fases van gevels van een huis dat in de periode 15e–17e eeuw in het bouwblok 
Tolbrugstraat-Kromme Elleboog stond. Links daarvan zijn straat(ophogings)niveaus te zien van de Ver-
gulde Lampetsteeg en de daarop volgende Kromme Elleboog. 

5.2.2 Archeologie 

Locatie 1: hoek Boomstraat-Taankade
(Intacte) bebouwingsresten zijn niet aangetroffen. De ondergrond bleek tot grote diepte te 
zijn verstoord. In dit verstoorde pakket was veel grof bouwpuin aanwezig. Vermoedelijk gaat 
het om de funderingsresten van de bebouwing die hier vanaf de 17e eeuw tot 1959 heeft ge-
staan. Voor die tijd was deze plek onderdeel van de rivier/haven.

Locatie 2: Stadhuisplein 1B
Op deze locatie zijn muren, een kelder, vloeren en voorwerpen uit de Late Middeleeuwen en 
Nieuwe Tijd tot 1672 aangetroffen (afb. 15, 16, 17, 18). Direct onder het zandbed van de be-
strating van het plein waren de voorgevel en zijgevel/tussenmuur aanwezig van één van de 
huizen die hier vóór 1672 stonden. De voorgevel heeft een (opgaande) breedte van 40 cm en 
een vertande voet met een breedte van 60 cm.13 De zijgevel/tussenmuur heeft een breedte 
van 30 cm. Beide muren bestaan uit gele en rode bakstenen met een formaat van 22x10x4,5 
cm.14 
De ruimte ten zuidwesten van deze muren bestaat uit een gewelfde kelder met in de voor-
gevelmuur een kaarsnis (afb. 17). In de oorspronkelijke kelder is een jongere vloer van drie 
lagen bakstenen en rode vloertegels aanwezig. De zijmuren van de jongere, ingezette kelder 

13 Spoornr. S9, de onderkant ligt op circa 0,6 m NAP.
14 Spoornr. 1, de aansluiting tussen beide muren is niet gezien.  Top op 2,2 m – NAP (80 cm – mv).
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bestaan uit gele ijsselstenen. Op basis hiervan kan deze kelder gedateerd worden in de 17e 
eeuw. De kelder was opgevuld met bouwpuin waarin ook een fragment van een bord van ma-
jolica en enkele 17e –eeuwse pijpfragmenten zijn gevonden.15 

In de ruimte ten zuidoosten van de zijmuur zijn verschillende vloerniveaus aanwezig. De 
hoogstgelegen vloer bestaat uit ongeglazuurde, rode tegels van keramiek met een formaat 
van 24x24x 2 cm.16 Daaronder is een pakket zand en puin aanwezig met een dikte van 50 
cm. Hieronder is een tweede tegelvloer aanwezig die bestaat uit ongeglazuurde, rode tegels 
van keramiek met een formaat van 30x30x3 cm. 
In het grondpakket tussen de twee vloeren is keramiek, pijpaarde en een munt gevonden.17 
De keramiek bestaat uit twee wandfragmenten roodbakkend aardewerk, een randfragment 
van een pot van roodbakkend aardewerk met geschubde, horizontale en opstaande oren18, 
een randfragment witbakkend aardewerk en een fragment steengoed 2 uit Westerwald. Dit 
fragment is voorzien van een gestempelde decoratie van een wapenschild met het randschrift: 
“..ANIEN*ANNO*..”. Het muntje is door corrosie niet te determineren. De vondsten zijn te da-
teren in het laatste kwart van de 17e eeuw en sluiten aan op de historisch bekende afbraak 
van de huizen in 1672. 
Onder de stoep is nog een gewelfd riool van gele ijsselstenen aanwezig dat gedateerd kan 
worden in de 17e tot 19e eeuw. 

Aansluitend op de waarneming is door het bedrijf ICM-groep een grondradaronderzoek op het 
stadhuisplein uitgevoerd.19 
De resultaten hiervan zijn weergegeven in een ‘verstoringenkaart’. Deze is vergeleken met 
Klic-kaarten, waarna een aantal verstoringen (voorlopig) kan worden geïnterpreteerd als de 
(gevel)muren van de huizen die hier tot 1672 stonden (afb. 15). 

De aangetroffen kelder is van ’t Blauwe Schaep, de twee vloeren liggen in het voormalige huis 
De Jager. Met de informatie van de grondradar is met name ’t Blauwe Schaep enigszins te re-
construeren. Dit huis zal ongeveer 15 m lang te zijn geweest. De breedte aan de straatzijde 
was vermoedelijk 4 m en aan de havenzijde 6 m. De zijgevels van de andere huizen zijn in de 
grondradar niet waargenomen. Deze kunnen echter ook in het verleden al zijn opgeruimd. Met 
name aan de gevel van het Stadhuis aan de kant van het Stadhuisplein hebben ingrijpende 
bodemingrepen plaatsgevonden, onder andere tijdens een funderingsrenovatie en de aanleg 
van kabels en leidingen. 

15 Spoornr. kelder = S1, vondstnr 1. Top op 2,2 m – NAP (80 cm – mv).
16 Spoornrs. 2 en 3. Top hoogste vloer S2 op 2 m NAP.
17 Vondstnummer 2.
18 Dit is (waarschijnlijk) een (variant) van de r-pot-23. 
19 Dit onderzoek is aangeboden door het bedrijf met als doel ervaring op te doen met het inzetten van 

de grondradar voor archeologisch onderzoek. Met dank aan dhr. S. Ramaker en dhr. B. Roijen. 
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Afb. 15. Overzicht van de bebouwingsresten op de plek van de afvalcontainer en de (geïnterpreteerde) 
aanwezigheid van de andere gevelmuren van de voormalige huizen en de kademuur uit de periode vóór 
1672.



Dordrecht Ondergronds 43, Boomstraat-Taankade, Stadhuisplein 1B en Statengang 8

27

Afb. 16. Overzicht van enkele van de aanwezige bebouwingsresten uit de 14e–17e eeuw, gezien vanaf de 
Groenmarkt in de richting van de haven. Hierop zijn de voorgevel (S9, deels al gesloopt), de zijmuur (S1), 
de vloeren (S2 en S3) en de kelder (S6) te zien. Deze bebouwing is in 1672 gesloopt.

Afb. 17. De kaarsnis in de middeleeuwse  
kelderfase (S6) van ’t Blauwe Schaep.
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Afb. 18. Zuidprofiel van de containerput op het Stadhuisplein. Hierop is 
een dwarsdoorsnede te zien van de scheidingsmuur tussen de huizen 
De Jager en ’t Blauwe Schaep (S1), de vloeren in huis De Jager, (S2 en 
S3) en de kelder van ’t Blauwe Schaep. 
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Locatie 3: Statenplaats 8
Op deze plek zijn muren, straatophogingen, een waterput en vondsten uit de Late Middeleeu-
wen en Nieuwe Tijd aangetroffen (afb. 14, 20 en 21). De bovenkant van deze sporen is aan-
wezig vanaf circa 80 cm onder het huidige maaiveld. In de (straat)ophoging tussen circa 0 – 
0,5 m – NAP is grijsbakkend aardewerk, roodbakkend aardewerk en steengoed 2 gevonden.20 
De aanwezigheid van grijsbakkend aardewerk plaatst de dateringsgrens vermoedelijk aan het 
begin van de 15e eeuw. 

Afb. 20. Overzicht van de bebouwingsresten op locatie Statenplaats 8.

20 Grijsbakkend: worstoor, wandbodem met standvin. Roodbakkend: wand/bodem met ijzerengobe. 
Steengoed 2: 1x randwand met zoutglazuur, 2x wand met ijzerengobe/zoutglazuur.
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De oudste muren betreffen het diepste niveau van muur S1 en zijmuur S3. Oorspronkelijk 
maakten die deel uit van dezelfde bouwfase. De top van de oudste fase van muur S1 ligt op 0 
m NAP. De muur bestaat uit rode bakstenen met een formaat van 24x12x5,5 cm en is gefun-
deerd op liggend hout.21 Muur S3 was een zijmuur die op het diepste niveau in warm verband 
met S1 stond.  
De bovenkant van deze muur reikte tot 1,18 m + NAP (80 cm – mv). Het gaat om bebou-
wing uit het bouwblok Tolbrugstraat-Kromme Elleboog, te dateren vanaf het begin van de 
15e eeuw. Muur S1 is vermoedelijk in de 17e eeuw grotendeels afgebroken en opnieuw opge-
bouwd met geel/oranje/rode bakstenen van het formaat 20x10x4 cm. Deze nieuwe bouwfase 
is koud tegen de oudere zijmuur (S3) gezet. 
Direct ten zuiden van de muur was (inpandig of op een binnenplaats) een waterput aanwe-
zig (S2).22 De waterput bestaat uit (ten minste) twee hergebruikte houten tonnen met een 
diameter van 80 cm. Hierboven bevond zich een opgemetselde putrand van ijsselstenen. De 
bovenste ton was gevuld met kleiig zand met baksteenpuin. Hierin zaten geen dateerbare 
vondsten. Op basis van het baksteenformaat van het opgemetselde deel kan de waterput ge-
dateerd worden in de periode 17e–19e eeuw.

Afb. 21. Zuidprofiel van de werkput. Links muur S1 en de opbouw van de waterput. Rechts is muur S1 
verwijderd en zijn zijmuur S3 en de (deels verwijderde) eerste ton van waterput S2 te zien.

21 Spoornr. 1, ten minste één vertanding, onderkant muurwerk op liggend hout op circa 0,5 m – NAP.
22 S2, baksteen opmetseling van gele ijsselstenen, formaat 16x8x5 cm. Top op 1,18 m – NAP (80 cm – 

mv).
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6. Conclusies

Tussen 28 augustus 2012 en 22 april 2013 is op drie locaties in de binnenstad van Dord-
recht het ingraven van ondergrondse afvalcontainers begeleid. Het gaat om de locaties hoek 
Boomstraat-Taankade, Stadhuisplein 1B en Statenplaats 8. Ten aanzien van de geformuleerde 
vraagstellingen kan het volgende worden geconcludeerd:

1. Wat is de bodemopbouw op de drie onderzoekslocaties?

Op de locatie Boomstraat-Taankade bestaat het diepste pakket uit natuurlijke afzettingen van 
de (nog) actieve Thure(drith)/haven en dateert waarschijnlijk uit de periode van vóór het 
einde van de 16e eeuw. Hierop is vermoedelijk een opgebracht pakket grond aanwezig dat een 
aanplemping in of demping van een deel van de haven markeert. Dit zal dateren uit de peri-
ode waarin de (oorspronkelijke) Taankade is ontstaan, rond het einde van de 16e eeuw en het 
begin van de 17e eeuw. Ten slotte is er een 160 cm dikke laag zand met zeer veel bouwpuin 
aanwezig. Dit is het af- en uitbraakpakket dat dateert uit 1959. In dat jaar is de aanwezig be-
bouwing, die hier vanaf de 17e eeuw stond, gesloopt. 

Op de locatie Stadhuisplein bestaat het diepste pakket vermoedelijk uit een natuurlijke 
stroomgordelafzetting, mogelijk van de historisch bekende Thure(drith). Een andere optie is 
dat het een ‘schoon’, antropogeen ophogingspakket van bijvoorbeeld een dijk of kunstmatige 
woonheuvel (hil) betreft. Hierop is een door mensen opgebracht pakket grond aanwezig met 
op de top, op circa 2,4 m – NAP (5,4 m – mv), een mogelijke leeflaag. 
De ophogingen dateren uit de Late Middeleeuwen of ouder. Hierop is een 3,4 m dik pakket 
menselijke ophogingen aanwezig dat gedateerd kan worden in de Middeleeuwen tot circa het 
midden van de 14e eeuw. Het daarop volgende pakket leeflagen is te dateren in de periode 
midden 14e eeuw tot 1672. Het hoogst gelegen bodempakket betreft een 80 cm dikke zand-
laag die is opgebracht ná de sloop van de huizen en de aanleg van het Stadhuisplein in 1672. 

Op de locatie Statenplaats zijn alleen ophogingspakketten aangetroffen. Het gaat voorname-
lijk om straatniveaus en –ophogingen van de Vergulde Lampetsteeg en de daarop volgende 
Kromme Elleboog. De straatophogingen zijn te dateren vanaf mogelijk de 13e eeuw tot de 19e 
eeuw. De top van deze ophogingen ligt op circa 80 cm – mv en reikt tot ten minste 2,23 m – 
NAP (4,21 m – mv). Hierop is een 80-90 cm dikke laag zand met bouwpuin aanwezig. Deze 
kan gedateerd worden in de jaren ’60 van de 20e eeuw. 

2.  Zijn er bebouwingsresten en/of andere (achtererf)sporen aanwezig? Wat is de aard en da-
tering van de bewoningssporen? 

Op de locatie Boomstraat-Taankade zijn geen (intacte) bewoningssporen gevonden. Het aan-
wezige pakket zand met bouwresten doet vermoeden dat de voormalige 17e-20e -eeuwse be-
bouwing tot op het diepste funderingsniveau is gesloopt en grotendeels verwijderd. 

Op de locatie Stadhuisplein zijn muren, een kelder, vloeren en voorwerpen uit de Late Middel-
eeuwen en de Nieuwe Tijd tot 1672 aangetroffen. 
Het gaat om de resten van twee grote huizen uit de Late Middeleeuwen, het huis De Jager en 
huis ’t Blauwe Schaep. Hiervan zijn de voorgevels en de gemeenschappelijke zijgevel gevon-
den. In het deel van huis De Jager zijn vloeren gevonden en in het huis ’t Blauwe Schaep was 
een grote kelder met een kaarsnis aanwezig. Het vondstmateriaal uit de dichtstorting van de 
kelder dateert uit het laatste kwart van de 17e eeuw en sluit aan bij de datum waarop de hui-
zen zijn gesloopt: 1672. De middeleeuwse en postmiddeleeuwse bebouwingsresten zijn goed 
geconserveerd en bevonden zich vanaf 80 cm – mv onder het zandbed van het plein. 

Op de locatie Statenplaats zijn muren, straatniveaus en –ophogingen en een waterkelder 
aangetroffen. Het gaat om bakstenen bebouwing uit het bouwblok Tolbrugstraat-Kromme El-
leboog, te dateren in de periode 15e–19e eeuw. Aan de noordzijde grensde de bebouwing aan 
de Vergulde Lampetsteeg/begin van de Kromme Elleboog. Deze straten ontstaan in de 13e–14e 
eeuw. De gevonden waterput dateert uit de periode 17e–19e eeuw. Het muurwerk, de straat-
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ophogingen en de waterput zijn goed geconserveerd en zijn aanwezig vanaf 80 cm – mv onder 
het zandbed van de huidige bestrating.

Voor vragen over dit rapport kan contact worden opgenomen met dhr. M.C. Dorst, senior ar-
cheoloog, afdeling Ruimtelijke Realisatie van de gemeente Dordrecht, tel. (078) 770 4904.
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Begrippen en afkortingen

antropogeen Door mensen gemaakt/gedaan/uitgevoerd, i.i.t. natuurlijk
Bergsche Veld Zoetwatergetijdengebied ten zuiden van de stad Dordrecht, ont-

staan na de Sint Elisabethsvloed van 1421 (verwijst naar Geertrui-
denberg, 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.

detritus Substantie bestaande uit organische resten van planten en dieren.
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 Hol-

land, aan de grens met Brabant. De waard ontstond in de 13e eeuw, 
na afdamming van de Maas bij Heusden en Maasdam en het aan-
leggen 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 middel-

eeuwse 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 (oor-
spronkelijk een geul, nu een rug) wordt ook wel inversie (inversie-
ruggen) genoemd.

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

Merwededek Gelaagd pakket klei-en zandafzettingen vanuit de rivier de Mer-
wede, 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
ARCHIS Archeologisch Informatie Systeem
AWN Archeologische Werkgemeenschap Nederland
CHA Cultuur Historische Atlas, provincie Zuid Holland
IKAW Indicatieve kaart Archeologische Waarden
KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie
Mv Maaiveld (loopoppervlak)
NAP Normaal Amsterdam Peil (hoogtemaat)
NEN Nederlandse Norm
PvA Plan van Aanpak
PvE Programma van Eisen 
RCE Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
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