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Een impressie van het veldwerk met daarin de werkput met het restant van de kadebeschoeiing uit de periode 16e / 17e eeuw 
tot begin 20e eeuw.
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1. Inleiding

Op het Groothoofd zijn wegens de kastanjeziekte in november alle aanwezige kastanjebomen 
verwijderd en vervangen door iepen. Hiervoor zijn graafwerkzaamheden uitgevoerd tot circa 
100 cm – mv. Aangezien er op de locatie geen behoudenswaardige archeologische waarden 
verwacht werden, zijn de graafwerkzaamheden als niet onderzoeksplichtig aangemerkt. Na 
melding door de uitvoerder zijn enkele aanwezige archeologische resten gedocumenteerd. 

1.1 Onderzoekskader

De onderzoekslocatie is gelegen in de historische binnenstad en was al vanaf de Late Mid-
deleeuwen een laad- en loskade. Dit document betreft de rapportage van een archeologische 
waarneming, aangevuld met een bureauonderzoek. 
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1.2 Administratieve gegevens

Type onderzoek Bureauonderzoek en archeologische waarneming

Gemeentelijke projectcode 1413

ARCHIS Onderzoeksmelding n.v.t.

ARCHIS vondstmeldingsnr. n.v.t.

Archeologische periode Nieuwe Tijd

Datum veldonderzoek 11 en 12 november 2014

Wijk Historische binnenstad

Straat Groothoofd (kade)

Gemeente Dordrecht

Provincie Zuid-Holland

Kaartblad 38C

RD-coördinaten 105.593 / 425.596 

Opdrachtgever Gemeente Dordrecht

Uitvoerder(s) Gemeente Dordrecht, Sector Stadsontwikkeling, afdeling 
Ruimtelijke Realisatie/archeologie. Medewerker: dhr. M.C. Dorst

Bevoegde overheid dhr. D. Wansink (Hoofd Ruimtelijke Ordening, namens B&W) 

Autorisatie rapport J. Hoevenberg, senior archeoloog

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

Analoge deponering Archief Ruimtelijke Realisatie/archeologie en het Stadsdepot 
Dordrecht
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2. Gegevens onderzoeksgebied 

2.1 Plan- en onderzoeksgebied en uitgevoerde werkzaamheden

De onderzoekslocatie is gelegen in de historische binnenstad en betreft een deel van de 
kade Groothoofd (afb. 1 en 2). Hier stonden tot november 2014 zeven grote kastanjebomen. 
Deze zijn na het oplopen van de kastanjeziekte verwijderd, waarna een nieuw boombed is 
aangelegd voor vervangende iepen. In totaal is een sleuf gegraven van ongeveer 40 x 3 m en 
een putje van circa 3,5 x 3,5 m (afb. 2). Op beide locaties is gegraven tot ongeveer 100 cm – 
mv. 

Afb. 1. De locatie van het onderzoeksgebied Groothoofd (rood). 

Afb. 2. De locatie van het onderzoeksgebied in detail (rood). 
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Het groothoofd na 1895 met daarop de oude kademuur en daarvoor de nieuwe steiger (DAC. inventarisnr. 552_401405).

De sloop van de houten steiger in 1949 om plaats te maken voor een nieuwe (huidige) kade (DAC. inventarisnr. 
552_300815). Hierop is goed de oude 16e - 17e -eeuwse kade in het onderzoeksgebied te zien. 
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3. Bureauonderzoek 

Het onderzoeksgebied betreft de laad- en loskade voor de waterpoort Groothoofdspoort. De 
kade zelf heet kortweg het Groothoofd en wordt al vanaf de 14e en 15e eeuw in bronnen 
genoemd: waaronder: “...an hoeft...” (1285/1286) en “...opten groten hoofde...” (1409).  
Vanaf de 16e eeuw is de locatie op kaarten aangegeven. Op één van de oudste, betrouwbare 
kaarten is te zien dat er in eerste instantie alleen vóór de Groothoofdspoort een beschoeide 
kade aanwezig is. Het onderzoeksgebied ligt tot het eind van de 16e eeuw waarschijnlijk in 
het water van de Merwede/Oude Maas (afb. 3). 

Afb. 3. Het gebied rond de Groothoofdspoort weergegeven op een uitsnede van een kaart van 
Guicciardini uit 1581 (het noorden is onder). Het onderzoeksgebied ligt direct rechts van deze beschoeide 
kade en ligt waarschijnlijk nog in de bedding van Merwede/Oude Maas.

Op een kaart uit 1630 lijkt de kade voor het Groothoofd in westelijke richting te zijn uitgebreid 
(afb. 4). De onderzoekslocatie maakt vanaf deze periode deel uit van de kade Groothoofd. 

Afb. 4. Het onderzoeksgebied weergegeven op een uitsnede van een kaart uit 1630 (rode cirkel). 

Deze inrichtingssituatie blijft tot het begin van de 19e eeuw en is goed herkenbaar op de 
kadastrale kaart van 1832 (afb. 5 en 6).
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Afb. 5. De onderzoeksputten weergegeven op de kadastrale minuut van 1832. 

Afb. 6. Het Groothoofd met 
het deel van het onderzoeks-
gebied in 1875, gezien vanaf 
het water (RAD, inventarisnr. 
555_10751). 
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In de periode tussen 1832 en 1895 wordt de scherpe hoek van de kade vóór de Groothoofd-
spoort rechtgetrokken door de aanleg van een steiger (zie pagina 8). De steiger wordt in 1949 
afgebroken om plaats te maken voor een definitieve uitbreiding van de kade (zie pagina 8). 
Dit is de huidige kade-situatie. 

3.1 Archeologische verwachting

In het onderzoeksgebied kan de kadebeschoeiing uit de periode van vóór 1911 aanwezig zijn. 
Daarnaast kunnen er verschillende fases van kadebestratingen aanwezig zijn. Er zal naar alle 
waarschijnlijk geen sprake zijn bebouwing in de vorm van loodsen of kranen. 

3.2. Doel en vraagstellingen 

Het doel van het veldwerk was het documenteren van de archeologische resten die bij de 
ontgraving zijn aangetroffen. Voor het veldwerk zijn de volgende vraagstellingen geformu-
leerd:

1. Wat is de aard en ouderdom van de aanwezige sporen en vondsten in het onderzoeksge-
bied?
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4. Veldwerk 

4.1 Methoden 

De waarneming heeft plaatsgevonden op 11 en 12 november 2014. Op twee momenten zijn 
tijdens de graafwerkzaamheden archeologische resten gedocumenteerd. Deze dateren uit de 
Nieuwe Tijd, vanaf vermoedelijk het begin van de 17e eeuw. Er is geen onderzoek gedaan 
naar de diepere bodemopbouw door middel van grondboringen.

4.2 Onderzoeksresultaten

4.2.1 Archeologie 
Tijdens het onderzoek zijn de oudere kademuur en restanten van een oudere kadebestrating 
aangetroffen (afb. 7). 

Afb. 7. De locaties van de aangetroffen kademuur en kadebestratingen. 

De kademuur is gemaakt van gele bakstenen met een formaat van 19x8x5 cm en is gevoegd 
met een zeer harde blauwgrijze kalkmortel. De top van het muurwerk lag op 95 cm – mv. 
Aan de waterzijde was een vertanding aanwezig van ten minste 4 lagen; de muur werd dus 
naar beneden toe breder. Het bovenste deel was 30 cm breed en na vier vertanding was de 
muur 70 cm breed (afb. 8). De muur is slechts tot een diepte van circa 30 cm in het vlak 
waargenomen.
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In de putjes dichter bij de bebouwing op de kade waren op twee locaties nog restanten van 
een oude kadebestrating aanwezig (afb. 7 en 9). Op beide locaties lag dit oude kade-loopni-
veau op circa 80 cm onder het huidige straatniveau.

Afb. 8. Een deel van de aangetrof-
fen 16e/17e –eeuwse kademuur. De 
huidige kadegrens rechts dateert uit 
de periode 1912 – 1923. 

Afb. 9. Een deel van de aangetrof-
fen 17e – 19e –eeuwse natuur-
stenen kasseienbestrating van het 
Groothoofd.  
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De verharding bestaat uit bruingrijze (kalk/zand)stenen kasseien van verschillende formaten. 
Deze zijn aan de onder- en zijkanten bijgekapt zodat ze een punt vormen (afb. 10). Hierdoor 
zullen ze gemakkelijker tegen elkaar te leggen zijn geweest. Sommige kasseien hadden, naast 
de bovenzijde, nog één of meerdere, door weer en wind of menselijke slijtage veroorzaakte, 
gladde zijkanten. Dit wijst erop dat er (ook) sprake is van hergebruik van bouwmaterialen of 
een oudere bestrating.

Afb. 10. Eén van de kasseien (vondstnr. 3) uit de 17e –eeuwse bestrating van het Groothoofd. 

Onder de bestrating was een zandbed aanwezig. Tussen de naden van de stenen zijn ver-
schillende vondsten aangetroffen. Het gaat om twee ijzeren nagels, twee pijpaarden kop-
fragmenten, drie fragmenten van pijpenstelen met een diameter van 0,5 cm, een fragment 
roodbakkend aardewerk, een fragment witbakkend aardewerk met groene koperoxideglazuur 
(uitwendig), drie fragmenten wit faience en een fragment industrieel porselein met blauwe 
kobaltoxide (vondstnummer 2). Daarnaast is er een pijpenkop die is gevonden in het zand 
aan de verstoorde rand van de bestrating (vondstnr. 1). Deze heeft het zij-merk ‘gekroonde 
IG’, dateert uit de 18e eeuw en is waarschijnlijk afkomstig uit Schoonhoven of Gorinchem 
(zie onder). Alle vondsten zijn te dateren binnen de veronderstelde ouderdom van dit kade-
loopniveau tussen de 17e eeuw en (het begin van) de 19e eeuw. Een scherpere datering is 
niet mogelijk. 
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5. Conclusies

In het onderzoeksgebied is een kademuur aanwezig die zal dateren uit de periode eind 16e en 
begin 17e eeuw. Dit bleef zo tot 1949. Op enkele locaties waren nog delen van een vroegere 
bestrating aanwezig. Dit bestond uit gehakte natuurstenen kasseien. Van sommige kasseien 
is gesteld worden dat het waarschijnlijk hergebruikte, (bijgehakte) fragmenten bouwmate-
riaal of oudere bestratingen betreft. Vermoedelijk is dit de oorspronkelijke bestating van het 
Groothoofd uit de 17e eeuw Dit was waarschijnlijk tot in de 19e eeuw het loopniveau van 
de kade. De kasseienbestrating lag op ongeveer 80 cm onder het huidige straatniveau. De 
vondsten uit de naden van de kadebestrating zijn alleen breed te dateren in de periode 17e – 
19e eeuw. 

Bevoegde overheid
De bevoegde overheid is de gemeente Dordrecht. Voor vragen over de in dit rapport 
verwoorde resultaten kan contact opgenomen worden met dhr. M.C. Dorst, senior archeoloog, 
sector Stadsontwikkeling/afdeling Ruimtelijke Realisatie/Archeologie (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 tegen-
woordig 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.
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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 

RAD Regionaal Archief Dordrecht

RCE Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
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