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1 Inleiding
1.1 Onderzoekskader
In het plan- en onderzoeksgebied Laan der Verenigde Naties, gemeente Dordrecht, zullen in
het kader van de reconstructie van de Laan der Verenigde Naties graafwerkzaamheden plaatsvinden. Hierbij zal ook ongeroerde grond vergraven worden, waarbij archeologische waarden
worden verstoord. De aanwezigheid hiervan is vastgesteld door middel van een inventariserend booronderzoek dat is uitgevoerd in november 2011.
In opdracht van het Ingenieursbureau Drechtsteden te Dordrecht is door de Afdeling Ruimtelijke Realisatie/Archeologie van de gemeente Dordrecht een proefsleufonderzoek uitgevoerd.
Voor de uitvoering van het veldwerk zijn enkele onderzoeksvragen opgesteld in het Plan van
Aanpak (PvA).1 Het PvA is geaccordeerd door de bevoegde overheid, de gemeente Dordrecht.
Het doel van het onderzoek was het documenteren van een vermoedelijk aanwezig patroon
van verkavelingssloten uit de Late Middeleeuwen en het beoordelen van de oudere stroomgordelafzettingen op aanwezigheid van prehistorische bewoningssporen.
Dit document betreft de rapportage van de resultaten van het proefsleufonderzoek.
De gegevens van het plangebied en een samenvatting van het vooronderzoek zijn weergegeven in hoofdstuk 2. De doel- en vraagstellingen staan vermeld in hoofdstuk 3 en in hoofdstuk
4 zijn de onderzoekmethoden en de resultaten van het veldwerk beschreven. Ten slotte zijn in
hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen verwoord.

1

Dorst, 03-02-2012. Zie de bijlage van de offerte.
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1.2 Administratieve gegevens
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Type Onderzoek

Proefsleufonderzoek

Gemeentelijke projectcode

1203

ARCHIS Onderzoeksmelding

50432

ARCHIS Vondstmelding

419143

Archeologische periode

(Late) Middeleeuwen

Datum Veldonderzoek

7 en 8 februari 2012

Plaats / Wijk

Dordrecht / Oud Krispijn

Toponiem / Straat

Laan der Verenigde Naties

Gemeente

Dordrecht

Provincie

Zuid-Holland

Kaartblad

44A

RD-coördinaten

N 104.509 / 423.374
Z 104.359 / 423.608

Opdrachtgever

Ingenieursbureau Drechtsteden
Dhr. R. van der Pijl
3300 AP Dordrecht

Uitvoerder(s)

Gemeente Dordrecht, Sector Stadsontwikkeling/
Afdeling Ruimtelijke Realisatie

Autorisatie rapport

mevr. J. Hoevenberg (senior archeoloog)

Bevoegde overheid

Gemeente Dordrecht

Digitale archivering

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

Analoge deponering

Archief Ruimtelijke Realisatie en het Stadsdepot/
Erfgoedcentrum DiEP

1.3 Plangebied en huidig grondgebruik
Het plangebied is gelegen aan de westrand van de wijk Krispijn te Dordrecht en betreft een
deel van de Laan der Verenigde Naties. Het wordt in het noorden begrensd door ongeveer de
kruising met de A16, in het zuiden door de kruising met de Patersweg, in het oosten door de
Zuidendijk en in het westen door de sportvelden en bebouwing van de Laan der Verenigde
Naties (afb. 1). Het onderzoeksgebied heeft een lengte van circa 290 m en betreft de strook
grond tussen de beide rijbanen van de Laan der Verenigde Naties (afb. 1).

Afb. 1. Ligging (rood) van het plan- en onderzoeksgebied Krispijn, Laan der Verenigde Naties in
Dordrecht.

1.4 Geplande werkzaamheden
In de nabije toekomst zal een reconstructie van dit deel van de Laan der Verenigde Naties
plaatsvinden. De rijbaan zal circa 30 m in zuidelijke richting worden verlegd. In het kader van
de uitbreiding van het totale verharde oppervlak in de omgeving, zal tevens watercompensatie
plaatsvinden. Hiervoor zal de capaciteit aan oppervlaktewater worden vergroot en wordt een
aantal nieuwe waterpartijen gegraven. Daarnaast zullen ook oppervlakkige bodemverstoringen
plaatsvinden, zoals de aanleg van een wandelpad en groenvoorzieningen.
De graafwerkzaamheden voor de waterpartijen zullen reiken tot 3,5 m – NAP (ca. 3 m – mv).
In totaal zullen in drie zones aanvullende waterpartijen gerealiseerd worden.
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2. Resultaten vooronderzoek
Op 10 en 14 november 2011 is in het plangebied een inventariserend veldonderzoek door
middel van boringen uitgevoerd.2 Voorafgaand hieraan is een bureauonderzoek gedaan. Hieronder zijn de resultaten van het vooronderzoek samengevat en het selectieadvies van het bevoegd gezag overgenomen.
Resultaten vooronderzoek: lithostratigrafie
In het plangebied zijn op sommige locaties afzettingen van een ouder stroomgordelsysteem
aanwezig (afb. 2). De hoogstgelegen afzettingen van de stroomgordel liggen op 2,5 m – mv
(3,31 m – NAP) en zijn direct onder de Dubbel-komklei gelegen. De afzettingen behoren tot
de Formatie van Echteld.
Op de oudere stroomgordelafzettingen en het Hollandveenpakket is een laag komklei aanwezig. Deze is afkomstig van de jongere stroomgordel van de Dubbel en zal zijn afgezet tussen
vermoedelijk 300 voor Chr. en ongeveer het begin van de Late Middeleeuwen. De top van dit
pakket was, ten minste gedurende de periode van de middeleeuwse ontginningen, vanaf circa
de 10e eeuw, het oude maaiveldniveau. Dit ‘verdronken’ landschap is het hoogst gelegen in de
middenzone van het plangebied, waar de oudere stroomgordelafzettingen in de bodem aanwezig zijn (afb. 2). De komklei is gemiddeld aangetroffen vanaf circa 1,7 m – mv (2,24 m –
NAP). Het pakket behoort tot de Formatie van Echteld.
Het landschap van vóór 1421 wordt afgedekt door een overstromingsdek dat is afgezet tussen
circa 1422 en 1657. Dit zogenoemde Merwededek heeft in het plangebied een sterk variërende dikte, van 70 tot 300 cm, veroorzaakt door de inversieruggen3 van dieper gelegen oudere
stroomgordels. De afzettingen van het oude landschap zijn geërodeerd, alleen de mate waarin
is onduidelijk.
Vrijwel overal worden de natuurlijke afzettingen afgedekt door een zandpakket dat is opgebracht tijdens de aanleg van de Laan der Verenigde Naties. Het pakket is onder het wegdek
ten minste 200 cm dik. In een deel van de middenberm en langs het talud aan de noordzijde
is het pakket afwezig.
Resultaten vooronderzoek: archeologie
In de top van het komklei-op-veen landschap van vóór 1421 is in boring 21 een aanwijzing
gevonden voor de aanwezigheid van een vermoedelijke percelerings-/ontginningssloot (afb.
2). De sloot dateert zeer waarschijnlijk uit de Late Middeleeuwen. De top van de slootvulling
ligt op 2,2 m – mv (2,78 m – NAP).
Daarnaast kunnen ook oudere (dan middeleeuwse) bewoningssporen aanwezig zijn op of in de
oudere stroomgordelafzettingen. Tijdens het inventariserende booronderzoek zijn hierop geen
archeologische indicatoren aangetroffen. De aan- of afwezigheid van mogelijke vindplaatsen
uit bijvoorbeeld het Neolithicum, kan echter door de gehanteerde boormethode (boorgrid en
diameter boorguts) niet worden bepaald. De oudere stroomgordelafzettingen zijn aanwezig
vanaf 2,5 m – mv (B18, 3,41 m – NAP).

2
3

Dorst en de Boer 2012.
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.
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Afb. 2. De resultaten van het booronderzoek in het plangebied en de zone die door het bevoegd gezag
voor nader onderzoek (proefsleuven) is aangemerkt (rood).

10

Selectiebesluit bevoegde overheid 4
Uit het archeologisch vooronderzoek blijkt dat er in het plangebied archeologische waarden uit
de periode vóór de Sint Elisabethsvloed van 1421 aanwezig zijn. Het betreft landbouwgronden
en bijbehorende perceelssloten in het komkleigebied tussen de middeleeuwse rivieren de Dubbel en het Oude Maasje. Mogelijk bevinden zich hieronder ook nog sporen op een aanwezige
oudere stroomgordel.
Over het middeleeuwse ontginningsysteem is op het Eiland van Dordrecht nauwelijks iets
bekend. Het vaststellen van de aantallen, oriëntatie, onderlinge afstand en datering van de
aanwezige ontginnings- en perceelssloten is van belang aangezien dit informatie geeft over de
laatmiddeleeuwse ontginningsmethode en de perceleringsstrategie in de Grote Waard tussen
de rivieren de Dubbel en het Oude Maasje.
De vastgestelde waarden zullen door de geplande bodemingrepen in verband met de reconstructie van de Laan der Verenigde Naties deels verstoord worden.
Gezien het relatief grote ontgravingsoppervlak – met name in verband met de nieuw aan te
leggen waterpartijen - zijn deze middeleeuwse ontginningssporen aangemerkt als behoudenswaardig. Aansluitend dient daarom een archeologisch vervolgonderzoek uitgevoerd te worden,
om deze waarden te documenteren.
Bodemingrepen of ontgravingen in de zone ter hoogte van de oudere stroomgordel (zie omkaderd gebied in afb. 2) die dieper gaan dan 2 m – NAP moeten archeologisch begeleid worden.
Aanwezige middeleeuwse sporen dienen hierbij gedocumenteerd te worden. In deze zone zijn
vanaf 3,41 m – NAP ook oudere stroomgordelafzettingen aanwezig. Deze moeten bij eventuele ontgravingen onder dit niveau ook onderzocht worden op aanwezigheid van archeologische
waarden.

4

Gemeente Dordrecht, B&W, januari 2012.
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3. Doel en vraagstellingen
Het hoofddoel van het veldwerk is het documenteren van het vermoedelijk aanwezige patroon
van verkavelingssloten uit de Late Middeleeuwen. Indien er sloten aanwezig zijn, dan worden
ze gedocumenteerd. Daarnaast zal gekeken worden of er sprake is van (prehistorische) bewoningssporen op/in de oudere stroomgordelafzettingen. Als dit zo is, dan zal een aanbeveling
geformuleerd worden hoe om te gaan met deze archeologische waarden. Voor het veldwerk
zijn de volgende vraagstellingen geformuleerd5:
1. Wat is de aard, oriëntatie en conservering (en eventuele relatieve datering) van het verwachte patroon van verkavelingssloten in de top van het ‘verdronken’ komklei-op-veenlandschap?
2. Zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische waarden in de top van de
oudere stroomgordelafzettingen? Zo ja, wat is hiervan de aard, locatie, diepteligging en mogelijke datering?

5

In het plan van aanpak (PvA), in bijlage 1 van de offerte, d.d. 3 februari 2012, geaccordeerd door de
bevoegde overheid.
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4. Veldonderzoek
4.1 Methoden en technieken
Het archeologisch onderzoek, dat plaatsvond op 7 en 8 februari 2012, is uitgevoerd door middel van proefsleuven. In de zone die is aangegeven in afbeelding 2 zijn, in één raai, vier sleuven gegraven (afb. 3). Het onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de KNA 3.2 en
het door het bevoegd gezag geaccordeerde plan van aanpak (PvA). De bevoegde overheid is
de gemeente Dordrecht.
De archeologische werkzaamheden zijn verricht door dhr. M.C. Dorst en dhr. J.A. Nipius. Het
graafwerk is verricht door de Gebr. van Kessel uit Buren. Met een kraan zijn vier sleuven met
een (kijk)breedte van 2,2 m gegraven. Alle sleuven zijn doorgezet tot in het
Hollandveenpakket.

		
Afb. 3. De locaties van de proefsleuven.
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4.2 Bodemopbouw
Aangezien de bodemopbouw tijdens het vooronderzoek uitgebreid is besproken, wordt deze
hier slechts kort behandeld. Vervolgens worden de archeologische bewoningssporen
besproken.
De diepst gelegen afzetting die in alle putten is aangetroffen betreft een veenpakket, het Hollandveen Laagpakket dat behoort tot de Formatie van Nieuwkoop.
In put 4 was in de top van het veenpakket een geultje aanwezig met een breedte van circa
1,5 m en een diepte van 1,3 m (S6, afb. 4 en 9). Deze behoort tot de oudere stroomgordel die
tijdens het vooronderzoek is aangetroffen in boring 18 (afb. 9). De geul is scherp ingesneden
in het veen en er zijn geen oeverwallen aangetroffen.
De geulvulling bestaat uit licht bruingrijze, licht zandige en kalkrijke klei. Hierin zijn lokaal
dunne detritus- en zandlaagjes en veenbrokjes aanwezig. De top van de geulafzetting ligt op
circa 4,1 m – mv (ca. 3,5 m – NAP).
De geulafzettingen worden afgedekt door een laag komklei van de Dubbel. De waterloop zal
dateren uit de periode direct voorafgaand aan het ontstaan van de Dubbel, vermoedelijk rond
het begin van de IJzertijd.6
De geul heeft mogelijk deel uitgemaakt van een stroomgordelsysteem dat wordt aangeduid
als de ‘Gedempte Devel’.7

Afb. 4. Deel van het zuidwestprofiel van put 4, waarin een doorsnede van geul S6 zichtbaar is. Geheel
links is de middeleeuwse sloot S5 te zien, die in de geulafzettingen is ingegraven.

In alle putten is op het veen een laag (licht)bruingrijze, licht zandige klei aanwezig (afb. 5).
Dit is een komafzetting van de Dubbel, die ongeveer 650 m ten noorden hiervan stroomde
(afb. 10). De dikte van de laag komklei in het onderzoeksgebied ligt tussen 20 en 30 cm. De
klei werd afgezet als de Dubbel buiten haar oevers trad en het water tot ver buiten de geul
het lagergelegen veengebied in kon stromen.

6
7
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Rond 800-500 voor Christus.
De aard en ouderdom van deze stroomgordel zijn tot op heden niet duidelijk.

De afzetting is globaal te dateren tussen circa 300 voor Chr. tot de Late Middeleeuwen.8 Ten
tijde van de middeleeuwse ontginningen, vanaf circa de 10e -11e eeuw, was de top van dit
pakket het oude maaiveld. Het pakket behoort tot de Formatie van Echteld.
Toen de middeleeuwse Grote Waard na de St. Elisabethsvloeden tussen 1421 en 1424 verloren
ging, stroomde het gehele gebied onder water. Wat ontstond was een zoetwatergetijdengebied
dat het Bergsche Veld heette. Gedurende deze periode is een dik pakket klei en zand afgezet
dat het Merwededek wordt genoemd (afb. 4, 5 en 7). Het betreft de jongste afzettingen die
behoren tot de Formatie van Echteld, welke gedateerd kunnen worden tussen circa 1421 en
1659. Het water van het Bergsche Veld heeft het oude landschap op deze locatie licht geërodeerd. De dikte van het Merwededek in het onderzoeksgebied ligt tussen 185 en 200 cm.
Het bovenste bodempakket bestaat uit zand en klei dat is opgebracht tijdens de aanleg van
de Laan der Verenigde Naties in de jaren ’70 van de vorige eeuw. Ter hoogte van put 5 was de
dikte van dit pakket bijna 200 cm. In de andere putten was de dikte ongeveer 50 cm.

Afb. 5. Deel van het zuidprofiel van put 1. Te zien is de algemene bodemopbouw in het onderzoeksgebied.

8

De afzetting kan dateren tot de afdamming van de Dubbel rond het midden van de 13e eeuw (1273),
maar mogelijk was er al vanaf circa de 8e eeuw na Chr. sprake van een verminderde activiteit van de
Dubbel.
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4.3 Archeologie
In de top van de Dubbel-komklei zijn vijf sloten aangetroffen (afb. 6, 7, 8 en 9). Ze hebben
een breedte tussen circa 1,75 en 2,1 m. Vier sloten (S1-S3, S5) zijn noordoost-zuidwest georiënteerd en één sloot (S4) zuidoost-noordwest.
De sloten hebben schuine wanden en een platte bodem (afb. 7). De vulling varieert: in de sloten S1, S2 en S4 bestaat de oudste opvulling uit licht bruingrijze, siltige klei met detrituslaagjes en zoetwaterschelpen. Deze opvulling is afgezet in de tijd dat de sloten in gebruik waren.
Hierop is een donkergrijs tot zwarte sterk humeuze kleilaag aanwezig met daarin veel juveniele brakwaterkokkels.9 De laag is waarschijnlijk afgezet na de St. Elisabethsvloed van 1421.
Hierbij stroomde via de watergangen zout water de Grote Waard in. Aangezien het water na 1
à 2 jaar weer verzoette, zijn de kokkels niet volgroeid en komen ze voor alsof ze in leven zijn,
dus in een kolonie waarin vrijwel alle exemplaren gesloten kleppen hebben. In sloot S3 bestaat de hele opvulling uit deze afzetting, terwijl deze in sloot S4 ontbreekt.10
De bovenste opvulling in deze vier sloten bestaat uit zand dat behoort tot het Merwededek.
Sloot S5 is geheel opgevuld met zand van het Merwededek.
De onderlinge afstand tussen de sloten ligt tussen 26,5 en 30 m (afb. 9). Ten opzichte van de
top van het (geërodeerde) komklei-landschap hebben de sloten een diepte tussen circa 60 en
80 cm. In de vullingen van de sloten was geen menselijk afval aanwezig.

Afb. 6. Van links naar rechts: de noordoost-zuidwest georiënteerde sloten S2, S3 en S5.

Afb. 7. Dwarsdoorsnede van sloot S2 in het zuidprofiel van put 1. De verschillende
opvullingspakketten zijn duidelijk herkenbaar.

9
10
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Het gaat om de tweekleppige Cerastoderma glaucum.
De afwezigheid van brakwaterkokkels in sloot S4 is waarschijnlijk te wijten aan erosie door het water
van het Bergsche Veld en is geen aanwijzing voor een oudere, pre-1421 sloot.

Afb. 8. De zuidoostnoordwest georiënteerde
(achter)sloot S4.

Afb. 9. Overzicht van de
locaties van de aangetroffen sloten in de putten en boorlocatie (B21)
uit het vooronderzoek.
De reconstructie van het
middeleeuwse verkavelingspatroon is hierop
gebaseerd. In lichtblauw
is de ligging en oriëntatie van de oudere
stroomgordel (geultje)
weergegeven.
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Interpretatie en discussie
De sloten maken deel uit van de middeleeuwse perceelsverkaveling. Wanneer in de Middeleeuwen deze sloten zijn gegraven is niet duidelijk. Aangezien ze zijn opgevuld met afzettingen die
worden geassocieerd met de St. Elisabethsvloed en het Bergsche Veld, kan wel geconcludeerd
worden dat ze gedurende het begin van de 15e eeuw watervoerend waren. Mogelijk kan worden aangenomen dat de sloten (of enkele daarvan) al vanaf de ontginning van het gebied in
het begin van de 11e eeuw in gebruik zijn geweest.11
In de Vroege Middeleeuwen, tot circa 1000, zal de bewoning zich voornamelijk beperkt hebben tot de oeverwallen. Op het grondgebied van het Eiland van Dordrecht waren voornamelijk
uitgestrekte moerasbossen aanwezig. Dit gebied, dat men ook wel broeken of broeklanden
noemde, was in eerste instantie moeilijk in cultuur te brengen (afb. 10).12

Afb. 10. Een broekbos.

Vanaf de 11e eeuw werden deze gronden in toenemende mate ontgonnen. Dit kwam doordat verschillende partijen behoefte hadden aan uitbreiding van het landbouwareaal, dat hun
machtsbasis kon onderbouwen. In dit gebied ging de strijd voornamelijk tussen het bisdom
Utrecht en het jonge graafschap Holland.
De ontginning van de woeste gronden werd hierdoor steeds beter georganiseerd. In opdracht
van de graaf of het bisdom werd dit uitbesteed aan leenmannen of kapitaalkrachtige ‘projectontwikkelaars’. Deze personen, die locatoren genoemd werden, gingen op zoek naar mensen
die de ontginningswerkzaamheden wilden uitvoeren en als kolonisten in het ontgonnen gebied
wilden gaan wonen.
De overeenkomst die ze aangingen werd copen genoemd. De ontginners vestigden zich op het
ontgonnen perceel en werden vrije boeren. De locator kreeg het recht op rechtspraak in de
nieuw ontstane nederzetting en kon via boeten grond in erfbezit krijgen en mocht
grondcijnsen en tienden innen.13

11

20

12

Op basis van dendrochronologische dateringen van kerkpalen op de zuidoever van de Dubbel aan de
Amnesty Internationalweg, circa 1 – 1,5 km ten oosten van het onderzoeksgebied. Dorst, in prep.
Dit kwam doordat het rivierwater uit het oosten zich hier verzamelde bij gebrek aan goede afwatering. Ten westen hiervan lagen namelijk dikke hoogveenpakketten. In deze gebieden zijn broek-/bosvenen gevormd.

13

Vervloet 1998. Grondcijnsen en tienden waren een vroege vorm van grond- en winstbelasting.

Door het georganiseerde karakter van de cope-ontginningen bestond er een grote mate van
standaardisering van de werkzaamheden. Hierbij werd uitgegaan van een boerderij met een
kavelstandaard van 30 roeden breed en zes voorlingen lang.14 De meest gebruikte roedemaat
was de Rijnlandse roede (3,76 meter). Een voorling was zo lang als één ploegvoor, waarna de
ploeg werd gekeerd. Een ploegvoor had een lengte van 60 roeden, ofwel 226 meter.
De grootte van het perceel dat de nieuwe boeren op deze manier verkregen, had dus een afmeting van 113 x 1365 m. De oppervlakte van het perceel had in de Middeleeuwen een grootte van ongeveer 18 morgen, wat neerkomt op een hedendaagse 15,3 hectare.
Een morgen was een standaardoppervlaktemaat gebaseerd op de grootte van een stuk land
dat een boer met een ossenspan in één morgen kon ploegen. Eén Rijnlandse morgen was ongeveer 8482 vierkante meter (60 bij 10 roeden)
De kavelgrootte van 18 morgen die de kolonisten gingen verbouwen, was gebaseerd op de
grootte van het stuk landbouwgrond dat een boerenfamilie nodig had om van te kunnen bestaan.
De uiteindelijke afmeting van de kavels was echter afhankelijk van de gebruikte roedemaat en
mogelijk ook van het geschatte of verwachte rendement in morgen waarvan één hoeve zou
kunnen bestaan. Gedurende de Vroege Middeleeuwen (Karolingische periode) was het mansus-systeem/domeinstelsel gangbaar, waarin één hoeve (mansus) een oppervlaktemaat was
van 16 morgen (= ca. 13,6 hectare). Deze kavelgrootte voor één hoeve blijkt rond het einde
van de Middeleeuwen in Zuid-Holland en Brabant nog veelvuldig in gebruik te zijn.15
Er zijn dus lokale variaties op het ‘ideale’ kavelformaat mogelijk die tot uiting komen in de
lengte-breedte maten van de percelen.
In het gebied van de Grote Waard zullen de ontginningswerkzaamheden uitgevoerd zijn vanaf
de hoger gelegen oeverwallen van de rivieren die door de waard stroomden. De boerderijen
zullen op de kop van de kavels, op de oeverwal, hebben gestaan. De nederzetting die op deze
manier ontstond, vormde een lang lint van boerderijen die op regelmatige afstand van elkaar
op de oeverwal stonden. Haaks op de rivieren werden de landbouwpercelen uitgelegd. De
begrenzing van de percelen bestond uit lange ontwateringssloten. Aan de achter- en zijkanten van nieuw ontgonnen blokken werden achterweteringen en lage dijken aangelegd om het
gecultiveerde land te kunnen afwateren en beschermen tegen hoge waterstand in het omliggende gebied.
De noordoost-zuidwest georiënteerde sloten (S1-S3 en S5) zijn de zogenoemde opstrekkende
verkavelingssloten. Deze stonden loodrecht op de ontginningsas, in dit geval de hoger gelegen
zuidelijke oeverwal van de Dubbel (afb. 11). Dit deel van de Grote Waard maakte in eerste
instantie deel uit van de Tiesselenswaard. De langgerekte ontwateringssloten zijn tot diep in
het lagergelegen veenmoeras gegraven. De zuidoost-noordwest georiënteerde sloot S4 zou
een achtersloot kunnen zijn. Als dit klopt, dan hadden de percelen een lengte van ongeveer
650 m. Hierbij moet worden opgemerkt dat de werkelijke afstand tot de Dubbelgeul hier niet
is vastgesteld, maar een (goede) benadering is. De onderlinge afstand tussen de sloten ligt
tussen 26,5 en 30 m.

14
15

Vervloet 1998.
www.meertens.knaw.nl / maten en gewichten.
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Afb. 11. Projectie van het gereconstrueerde verkavelingspatroon in relatie tot de ligging van de Dubbel
zoals deze is weergegeven op de archeologische verwachtingskaart. Hierop is te zien dat de sloten geheel
naar verwachting loodrecht op de Dubbelgeul zijn gegraven.

De aangetroffen kavelgrootte van circa 30 x 650 m past, als variatie, in het middeleeuwse
(standaard) verkavelingspatroon. Waarschijnlijk was de initiële verkavelingsbreedte van de
percelen circa 90 m. De versmalling van de kavels tot drie percelen van 30 m is mogelijk een
reactie op vernatting van het land, waarbij extra ontwateringssloten noodzakelijk waren. Een
aanwijzing hiervoor is dat alle aangetroffen sloten ten tijde van de St. Elisabethsvloed watervoerend (in gebruik) waren.
In termen van perceelslengte kan gesuggereerd worden dat de oorspronkelijke lengte in latere tijden ook is aangepast. De afstand tot de Dubbelgeul is naar verwachting circa 650 m,
wat bij benadering circa drie voorlingen is (= 678 m).
Een vergelijkbaar verkavelingspatroon is tussen 2007 en 2009 door RAAP aangetroffen in de
Alloijzen-Bovenpolder.16 Het gaat hier om gronden ten noorden van de Dubbel, die vanaf de
noordoever zijn ontgonnen. Dit deel van de Grote Waard maakte in eerste instantie deel uit
van de Dordtse Waard. Hier werden sloten aangetroffen met een onderlinge afstand van zowel
exact 113 m, als ook rond 40-50 m. Op basis hiervan zou ook gesuggereerd kunnen worden
dat deze (later?) in twee of drie percelen zijn onderverdeeld.

16
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Henk & Wink 2010. Ilson, in prep.

Het is niet duidelijk waaraan het verschil in kavelgrootte, zoals aangetroffen bij deze twee onderzoeken, te wijten is. Mogelijk is een andere roedemaat gebruikt of wijst het op een andere
periode van ontginning, een andere initiatiefnemer of golden er per gebied/grondsoort andere
cope-voorwaarden.17

17

Hierbij kan gedacht worden aan een verschil tussen ontginning door gemeenschappen die al gedurende de Vroege Middeleeuwen in het gebied aanwezig waren en van elders aangetrokken ‘kolonisten’. Zo is er duidelijk een verschil tussen de ‘ideale’ Karolingische hoevemaat van 16 morgen (= ca.
13,6 hectare) en de ‘ideale’ cope-hoevemaat van 18 morgen (= ca. 15,3 hectare).

Afb. 12. Middeleeuwse verkaveling in het huidige landschap langs het riviertje de Alblas, Alblasserwaard.
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5. Resultaten en conclusie
Op 7 en 8 februari 2012 is een proefsleufonderzoek uitgevoerd in het plangebied Laan der
Verenigde Naties te Dordrecht. Ten aanzien van de geformuleerde vraagstellingen kan het volgende worden geconcludeerd:
1. Wat is de aard, oriëntatie en conservering (en eventuele relatieve datering) van het verwachte patroon van verkavelingssloten in de top van het ‘verdronken’ komklei-op-veenlandschap?
Tijdens het onderzoek is een patroon van verkavelingssloten uit de Middeleeuwen aangetroffen en gedocumenteerd. De sloten zijn gegraven vanaf de zuidelijke oeverwal van de Dubbel
en staan loodrecht op de geul van de rivier die ten noorden hiervan aanwezig is.
Het patroon wijst op (initiële) kavelgroottes met een breedte van circa 90 m. De lengte van de
percelen kan ongeveer 650 m zijn geweest, maar dit is waarschijnlijk niet de oorspronkelijke
lengte. De afstand tussen de sloten van circa 30 m wijst mogelijk op de noodzaak van extra
ontwateringssloten. De initiële kavels met een breedte van 90 m zijn als reactie op (grond)
wateroverlast mogelijk versmald tot 30 m. Het is echter niet duidelijk of deze tijdens de ontginning al zijn uitgelegd of dat dit later is gedaan.
2. Zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische waarden in de top van de
oudere stroomgordelafzettingen? Zo ja, wat is hiervan de aard, locatie, diepteligging en mogelijke datering?
De aangetroffen oudere stroomgordelafzetting bleek een smal geultje zonder oeverwallen
te zijn. De top van de geulafzetting ligt in het te vergraven deel van het plangebied op een
diepte van circa 4 m – mv (ca. 3,5 m – NAP). De geul is oost-west georiënteerd en wordt afgedekt door een laag komklei van de Dubbel. De waterloop zal dateren uit de periode direct
voorafgaand aan het ontstaan van de Dubbel, vermoedelijk rond het begin van de IJzertijd.
Het heeft mogelijk deel uitgemaakt van een stroomgordelsysteem dat wordt aangeduid als
de ‘Gedempte Devel’. Op de afzettingen zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische waarden aangetroffen.
Aanbeveling
De middeleeuwse bewoningssporen in het plangebied zijn voldoende gedocumenteerd. Bewoningssporen op de (hoogst gelegen) oudere stroomgordelafzettingen zijn niet aangetroffen.
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 veldwerk kan gesteld worden dat er geen beschermende
maatregelen of nader archeologisch onderzoek in het plangebied Laan der Verenigde Naties
noodzakelijk is. Het selectiebesluit hierover wordt genomen na toetsing van dit rapport door
de bevoegde overheid, de gemeente Dordrecht.
Voor vragen over de conclusies en aanbevelingen in dit rapport kan contact worden opgenomen met dhr. M.C. Dorst, senior archeoloog, afdeling Ruimtelijke Realisatie van de gemeente
Dordrecht, tel. (078) 770 4904.
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Begrippen en afkortingen
antropogeen

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

Bergsche Veld

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

brakwaterkokkel

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

crevasse(afzetting)

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

detritus

Substantie bestaande uit organische resten van planten en dieren.

donk

Rivierduin of natuurlijke verhoging in het landschap

Formatie van Echteld

Afzettingen vanuit rivier

Formatie van Nieuwkoop

Veenpakket (Hollandveen Laagpakket)

Formatie van Naaldwijk

Afzettingen vanuit zee

Grote Waard

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

hil/werf/terp

Woonheuvel of kunstmatige door mensen opgeworpen verhoging in
het landschap.

indicator

Aanwijzing

inversierug

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

klastisch

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

Merwededek

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

Sint Elisabethsvloed

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

AMK

Archeologische Monumenten Kaart
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ARCHIS

Archeologisch Informatie Systeem

AWN

Archeologische Werkgemeenschap Nederland

CHA

Cultuur Historische Atlas, provincie Zuid Holland

IKAW

Indicatieve kaart Archeologische Waarden

KNA

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie

Mv

Maaiveld (loopoppervlak)

NAP

Normaal Amsterdam Peil (hoogtemaat)

NEN

Nederlandse Norm

PvA

Plan van Aanpak

PvE

Programma van Eisen

RCE

Rijksdienst Cultureel Erfgoed

