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1. Inleiding
1.1. Planontwikkeling
In de periode van 28 juni tot en met 12 juli 2013 heeft SOB Research, in opdracht van Modehuis A.
Zwijnenburg B.V. uit Meerkerk, een Archeologische Begeleiding uitgevoerd ter plaatse van het
Bestemmingsplan Tolstraat 5 - 19 te Meerkerk Gemeente Zederik). Op basis van de uit dit onderzoek
verkregen resultaten werd de Archeologische Begeleiding opgewaardeerd tot een Archeologische
Opgraving. De Archeologische Opgraving is uitgevoerd van 21 augustus tot en met 5 september 2013.
Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van de bestemmingsplanwijziging ten behoeve
van de bouwplannen van Modehuis A. Zwijnenburg B.V. uit Meerkerk voor de realisatie van een
nieuw winkelpand ter plaatse van de Tolstraat 5 - 19. Dit betrof de nieuwbouw van een groter
winkelpand van de hier al op de Tolstraat 15 - 19 gevestigde winkel van Modehuis A. Zwijnenburg
B.V. Ten behoeve van de nieuwbouw was de bestaande bebouwing (met een oppervlakte van circa
1400 vierkante meter) gesloopt. Het plangebied beslaat een oppervlakte van circa 2200 vierkante
meter. Dit wordt ook de oppervlakte van de te realiseren nieuwbouw. De belangrijkste te voorziene
bodemverstoringen betroffen de aanleg van de bouwput voor de nieuwbouw, tot op een diepte van
circa 0.6 tot 1.5 meter beneden het maaiveld en de graafwerkzaamheden voor de aanleg van een
parkeergarage ter plaatse van de achterzijde van het terrein. Ter plaatse van het noordwestelijke deel
van het terrein diende een bodemsanering te worden uitgevoerd met een oppervlakte van circa 70
vierkante meter, tot op een diepte van circa 0.1 meter beneden de aanlegdiepte van de bouwput (circa
1.25 meter beneden peil).
De uitvoering van de Archeologische Begeleiding/ Archeologische Opgraving vond plaats nadat de
bestaande bebouwing bovengronds was gesloopt.

Afbeelding 1. De ligging van het plangebied (rode stip) in Nederland.

1.2 Archeologisch onderzoek
Op de Archeologische Verwachtings- en beleidskaart voor de Gemeente Zederik wordt ter plaatse van
het plangebied een zone weergegeven met een zeer hoge verwachting voor de aanwezigheid van
archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Op basis van het vigerende
archeologiebeleid van de Gemeente Zederik geldt binnen een dergelijke zone een
onderzoeksverplichting bij bodemverstoringen met een oppervlakte van meer dan 100 vierkante meter
en met een diepte van meer dan 0.3 meter beneden het maaiveld.
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De Gemeente Zederik heeft dan ook besloten dat in het kader van de bestemmingsplanwijziging eerst
een verkennend archeologisch onderzoek moest worden uitgevoerd.
In 2011 is door Becker & Van de Graaf een Archeologisch Bureauonderzoek en een verkennend
Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen (IVO-O) uitgevoerd. 1 Op basis van
dit onderzoek werd geconcludeerd dat er een grote kans aanwezig was dat ter plaatse het plangebied
archeologische resten uit de Nieuwe Tijd aanwezig waren. Deze verwachting werd ten dele bevestigd
door het in 2013 door IDDS uitgevoerde karterende Inventariserend Veldonderzoek door middel van
grondboringen en met de hand gegraven proefputjes (IVO-Overig). 2 Er werd door IDDS echter
geadviseerd om geen archeologisch vervolgonderzoek uit te doen voeren. In afwijking van dit advies
heeft de Gemeente Zederik toch besloten dat de ondergrondse sloopwerkzaamheden onder
Archeologische Begeleiding (AB, Protocol Opgraven) moesten worden uitgevoerd.
In de periode van 28 juni tot en met 12 juli zijn de sloop- en graafwerkzaamheden door SOB Research
archeologisch begeleid. Tijdens de begeleiding werd vastgesteld dat direct onder de betonvloeren van
de gesloopte panden een deel van de oorspronkelijke erven, met bebouwing uit het begin van de 19de
eeuw - en daaraan voorafgaand -, nog aanwezig was. Op basis van de Archeologische Begeleiding
werd geconcludeerd dat er ter plaatse van het plangebied sprake was van de aanwezigheid van
behoudswaardige archeologische resten die, voor zover deze in het kader van de planrealisatie
verloren dreigden te gaan, integraal dienden te worden gedocumenteerd.

Afbeelding 2. De ligging van het plangebied (gemarkeerd met een rode stip), geprojecteerd op een uitsnede van de
Topografische Kaart. Schaal 1: 25.000. © Topografische Dienst Kadaster, Emmen.

1
2

Berkhout en Wilbers, 2011
Koekkelkoren e.a., 2013
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Op 20 augustus 2013 heeft de Gemeente Zederik besloten dat de met verstoring bedreigde
archeologische waarden ex situ moesten worden veiliggesteld door middel van de uitvoering van een
Archeologische Opgraving (AO). Een beperkt deel van het onderzoek, te weten een milieusanering in
het noordwestelijke deel van het plangebied, diende te worden uitgevoerd als Archeologische
Begeleiding (AB, Protocol Opgraven). Ten behoeve van de Archeologische Opgraving is het voor de
Archeologische Begeleiding opgestelde PvE geactualiseerd en herzien. 3

Afbeelding 3. De ligging van het plangebied (rood omkaderd), geprojecteerd op een uitsnede van de GBKN. De ten
behoeve van de nieuwbouw recent gesloopte bebouwing binnen het plangebied is grijs gemarkeerd. ©Topografische Dienst
Kadaster, Emmen [2013]. Schaal 1: 500.

3

Van den Bosch, 2013a
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1.3 Opdrachtverlening
Op basis van de door SOB Research opgestelde offerte (d.d. 20 juni 2013) heeft de heer G. van Dijk
van aannemersbedrijf P. van Leeuwen BV uit Meerkerk, namens Modehuis A. Zwijnenburg B.V. uit
Meerkerk, aan SOB Research opdracht verleend om de Archeologische Begeleiding uit te voeren.
Op basis van de door SOB Research opgestelde offerte van 16 juli 2013, het overleg tussen betrokken
partijen op 17 juli en de aanvullende kostenraming van 24 juli 2013, heeft de heer E. Zwijnenburg van
Modehuis A. Zwijnenburg B.V. uit Meerkerk, op 19 augustus 2013 aan SOB Research opdracht
verleend om de Archeologische Opgraving/ Archeologische Begeleiding uit te voeren.

1.4 Doel van het onderzoek
Het doel van de Archeologische Begeleiding/ Archeologische Opgraving was om de archeologische
resten, die vanwege het uitgraven van de bouwput of het aanbrengen van heipalen niet in situ
behouden konden blijven, te documenteren en ex situ veilig te stellen. De documentatie en waardering
waren gericht op het vaststellen van de aard, de ouderdom, de globale omvang, de diepteligging, de
gaafheid en de conservering van deze archeologische resten, voor zover aanwezig binnen het
onderzoeksgebied en binnen het bereik van de ontgravingsdiepte. Het archeologisch onderzoek is
uitgevoerd in overeenstemming met het protocol Opgraven (KNA 3.2, 2010) en het lokale beleid ten
aanzien van archeologie.
Indien archeologische resten zouden worden aangetroffen dienden, op basis van het ten behoeve van
de Archeologische Opgraving opgestelde Programma van Eisen, de volgende onderzoeksvragen te
worden belicht:
1. De ouderdom, c.q. fasering van de aanwezige archeologische resten.
2. De horizontale c.q. verticale spreiding van de aanwezige archeologische resten.
3. De ouderdom, de fasering, de horizontale en verticale spreiding en de aard van de archeologische
huisplattegronden, sporen en andere structuren.
4. De ouderdom van de aanwezige leeflagen en ophoogpakketten.
5. De bouwgeschiedenis (van bouw t/m sloop) van de bebouwing ter plaatse van de Tolstraat 5 - 19.
6. De relatie tussen de bebouwingsresten en de beschikbare historische informatie hierover (en de
aard van deze historische informatie).
7. De aanwezigheid van resten van houtbouw, voorafgaand aan de steenbouwfase.
8. De ouderdom van de bestaande kavelgrenzen en aanwijzingen voor een andere, oudere
verkaveling.
9. De aard van de aanwezige archeologische resten (aanwijzingen voor de uitoefening van beroepen
of ambachten, economische status, voedseleconomie, enz.).
10. De ouderdom van het hier aanwezige damlichaam
11. De gaafheid en de fysieke kwaliteit van de archeologische resten en paleo-ecologische resten.
12. De conserveringstoestand van organisch- en ecologisch materiaal en van metaal.
13. De aanwezigheid van subrecente en oudere bodemverstoringen en de begrenzing daarvan.
14. Het lokale, regionale c.q. nationale belang van de aanwezige archeologische resten.
15. De noodzaak - of het ontbreken daarvan - van aanvullend archeologisch onderzoek in het
onderzoeksgebied in het kader van toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.

1.5 Fasering
Het veldwerk werd in twee fasen uitgevoerd: de Archeologische Begeleiding werd uitgevoerd van 28
juni tot en met 12 juli 2013. Het veldwerk van de Archeologische Opgraving/ Archeologische
Begeleiding werd uitgevoerd van 21 augustus tot en met 5 september 2013.
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De verwerking van het vondstmateriaal vond plaats in de bedrijfsruimte van SOB Research te
Westmaas, direct na de afronding van het veldonderzoek. Deze verwerking bestond uit het wassen,
drogen, tellen en wegen van de vondsten en een eerste determinatie door middel van een quickscan.
Kwetsbare metaalvondsten zijn ter conservering aan de restaurator P. H. J. Biemans te Heinenoord
aangeleverd.
Een eerste uitwerking van het onderzoek is opgenomen in het Evaluatierapport (d.d. 4 oktober 2013),
dat ter toetsing is voorgelegd aan de Gemeente Zederik en diens archeologisch adviseur, de heer E. E.
A. van der Kuijl van Hamaland Advies uit Zelhem. Op basis van de reactie van de Gemeente Zederik
en diens archeologisch adviseur (d.d. 1 november 2013) is een het Evaluatierapport aangepast en is het
voorliggende concept Eindrapport opgesteld.
De resultaten van het onderzoek zijn in dit rapport als volgt gepresenteerd. In Hoofdstuk 2 zijn de
gebruikte methoden en technieken toegelicht. In Hoofdstuk 3 zijn de resultaten van het vooronderzoek
beschreven. In Hoofdstuk 4 zijn de resultaten van het fysisch-geografisch onderzoek, de
archeologische sporen en de archeologische vondsten beschreven. Tevens is in dit hoofdstuk de
beantwoording van de onderzoeksvragen opgenomen.

1.6 Onderzoeksteam
De dagelijkse leiding van het onderzoek was in handen van de heer L. R. van Wilgen (Senior KNA
Archeoloog Ma) en de heer G. M. H. Benerink (KNA Archeoloog). Het veldwerk werd uitgevoerd
door de heer L. R. van Wilgen, de heer G. M. H. Benerink, de heer H. H. J. Uleners (KNA
Archeoloog) en de heer A. C. Mientjes (KNA Archeoloog), gedurende enkele dagen geassisteerd door
de heer F. A. van Meurs en de heer C. A. Prins. Op 10, 11 en 12 juli hebben een aantal vrijwilligers uit
Meerkerk aan het onderzoek meegewerkt. Op 2 september 2013 heeft de heer W. G. van Reenen van
Lakerveld ingenieurs & architectuurbureau bv uit Noordeloos de opgraving bezocht en een (beperkte)
bouwhistorische analyse uitgevoerd. De heer P. H. J. Biemans heeft de reiniging en de conservering
van de metalen voorwerpen uitgevoerd. Het specialistisch onderzoek van het dierlijk botmateriaal is
uitgevoerd door mevrouw J. M. Grimm. Het specialistisch onderzoek van de geselecteerde
houtmonsters is uitgevoerd door de heer S. van Daalen.
De wetenschappelijke leiding was in handen van de heer L. R. van Wilgen. De eindredactie van het
rapport is uitgevoerd door L. R. van Wilgen en de heer J. E. van den Bosch.

1.7 Woord van dank
Onze dank gaat uit naar eenieder die op enigerlei wijze een bijdrage heeft geleverd aan het onderzoek.
Allereerst is dat de opdrachtgever, de heer E. Zwijnenburg van Modehuis A. Zwijnenburg B. V. uit
Meerkerk. Verder gaat onze dank uit naar de heren C. den Otter, G. van Dijk, F. den Otter en A. van
Straaten van Aannemersbedrijf P. van Leeuwen B.V. uit Meerkerk, de heren C. G. J. Schrijvers en D.
W. Verkerk van de Gemeente Zederik, de heer E. E. A. van der Kuijl van Hamaland Advies uit
Zelhem, als archeologisch adviseur van de Gemeente Zederik, mevrouw M. van Wilgen-Felten voor
het maken van de objectfoto ’s en de vrijwilligers uit Meerkerk, die op 10, 11 en 12 juli hebben
geassisteerd bij het veldwerk.
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Afbeelding 4. De ligging van de toekomstige bebouwingszone (donkergrijs gemarkeerd) ter plaatse van het plangebied
(rood omkaderd), geprojecteerd op een uitsnede van de GBKN. Bron: opdrachtgever. Schaal 1: 500.
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2. Onderzoekssysteem: gehanteerde methoden en technieken
2.1 Strategie
Het veldwerk is uitgevoerd in overeenstemming met het opgestelde Programma van Eisen en de
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 3.2 (2010), processchema Opgraven en bijbehorende
beschrijving(en).
De graafwerkzaamheden werden machinaal uitgevoerd, met behulp van een graafmachine met een
gladde bak. Een beperkt deel van de graafwerkzaamheden is handmatig uitgevoerd.
Tijdens de fase van de Archeologische Begeleiding zijn de onder de verwijderde betonvloeren
aanwezige muur- en funderingsresten ingemeten en voor een deel ook al fotografisch gedocumenteerd.
Tevens werd de bouwput uitgegraven tot op het voor de bouw vereiste peil, waarbij de aanwezige
muur- en funderingsresten zijn vrijgelegd en schoongemaakt. Dit met het doel om deze daarna te
kunnen documenteren. Tevens werden langs de funderingen van de voorgevels enkele kijkgaten
gegraven. Op 12 juli werden de werkzaamheden op last van de opdrachtgever (tijdelijk) stopgezet.
De opwaardering van Archeologische Begeleiding naar een Archeologische Opgraving nam enkele
weken in beslag en op 21 augustus werden de werkzaamheden weer hervat met de Archeologische
Begeleiding van de milieusanering. De direct daarop volgende opgraving duurde tot en met 5
september 2013.
Het aangelegde vlak en de aanwezige sporen zijn fotografisch gedocumenteerd. In totaal werden 145
fotonummers geselecteerd. Vlakken, sporen, hoogtes, profielen, coupes en boringen zijn ingemeten
met behulp van een GPS-systeem (Sokia GRX1 Rover). De maximale afwijking van dit systeem
bedraagt +/ - 3 centimeter.
Op maandag 2 september heeft bouwhistoricus Willard van Reenen van bureau Lakerveld uit
Noordeloos de bouwsporen ter plaatse (beperkt) geanalyseerd. Zijn bevindingen zijn vastgelegd in een
rapport. 4
Er is tijdens het veldwerk steeds gebruik gemaakt van een metaaldetector voor het opsporen van
metaalvondsten.
In totaal werden twee profielkolommen gedocumenteerd (schaal 1: 10 of 1: 20). Daar waar dit
mogelijk was, zijn coupes door funderingen gezet en op foto en/of op tekening gedocumenteerd. In
veel gevallen bleek dit door wateroverlast (opkomend grondwater) niet mogelijk.
Er is van noord naar zuid een boorraai gezet, met boringen om de 2.0 meter. In totaal werden 20
boringen uitgevoerd, tot op een maximale diepte van 4.0 meter beneden het maaiveld. De boringen
zijn uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 centimeter, tot een diepte van circa 0.7
meter beneden het aangelegde vlak. Vervolgens zijn de boringen dieper doorgezet met een gutsboor
met een diameter van 3 centimeter.
De vondsten zijn verzameld per stratigrafische laag, per spoor of, waar het aanlegvondsten betrof, in
vakken van 5 x 5 meter.
Er zijn in totaal 99 monsters genomen. Dit betrof in hoofdzaak monsters van het bouwmateriaal uit de
sporen (bakstenen en plavuizen). Daarnaast werden houten duigen van tonputten, houten palen, hout
van planken gebruikt als sliet en de inhoud van tonputten bemonsterd.
4

Van Reenen, 2013
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2.2. Uitwerking
De met behulp van de GPS-metingen verkregen gegevens zijn door de heer G. M. H. Benerink
gedigitaliseerd in een GIS-toepassing (ArcGIS).
De eerste verwerking van het vondstmateriaal (wassen, tellen, wegen en eerste determinatie door
middel van een quickscan) vond plaats in de bedrijfsruimte van SOB Research te Westmaas.
Het verzamelde vondstmateriaal (aardewerk, metaal en bouwkeramiek) is door archeologen van SOB
Research geanalyseerd en beschreven. Alle gegevens met betrekking tot sporen en vondsten zijn
verwerkt in een database. De vondsten zijn gefotografeerd door mevrouw M. E. C. van Wilgen-Felten
(Spijkenisse).
De metaalvondsten zijn door de restaurator P. H. J. Biemans (Heinenoord) geconserveerd. De
conservering en restauratie zijn uitgevoerd volgens de daarvoor geldende KNA-normen. Het dierlijk
botmateriaal is specialistisch onderzocht door mevrouw J. M. Grimm. De houtmonsters zijn
specialistisch onderzocht door de heer S. van Daalen van Van Daalen Dendrochronologie.
Een eerste selectie van het vondstmateriaal vond plaats gedurende de uitvoering van het veldwerk. Een
tweede selectie volgde na het schoonmaken van de vondsten. De verwerking van de vondsten is
uitgevoerd conform de eisen in de KNA 3.2.

2.3 Afwijkingen ten aanzien van het Programma van Eisen
In het PvE was bepaald dat langs één van de zijden van door de Gemeente Zederik daartoe
geselecteerde muren over de volle lengte een sleuf diende te worden gegraven, tot op een diepte van
circa 1.1 meter beneden het bouwpeil. Omdat al snel duidelijk werd dat in deze sleuven opkomend
grondwater een probleem vormde dat het doen van waarnemingen ernstig bemoeilijkte, zo niet
onmogelijk maakte, is er in overleg met de archeologisch adviseur van de Gemeente Zederik voor
gekozen om slechts langs delen van deze muren, met name in de hoeken, een kijkgat of kleinere sleuf
te graven.
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3. Resultaten boor- en bodemkundig onderzoek
3.1 Inleiding
Binnen het plangebied van de Tolstraat 5 - 19 te Meerkerk is de bodemopbouw, zowel wat betreft de
antropogene ophooglagen alsook de onderliggende natuurlijke bodemlagen onderzocht met behulp van
een booronderzoek. Op deze wijze dienden een aantal specifieke vragen ten aanzien van de
bodemopbouw ter plaatse - en in de omgeving van - het plangebied te worden beantwoord, zoals
verwoord in het Programma van Eisen. 5 Dit betrof:
- De ouderdom van de aanwezige leeflagen en ophoogpakketten.
- De omvang, opbouw en ouderdom van het hier aanwezige damlichaam.
Deze vragen konden op basis van de onderzoeksresultaten grotendeels, maar niet volledig, worden
beantwoord.

3.2 Booronderzoek
In totaal werden 20 boringen uitgevoerd, langs een noord - zuid georiënteerde raai (zie Afbeelding
3.1). De boringen hadden een onderlinge afstand van 2 meter en dienden tot een diepte van 4 meter
beneden het maaiveld te worden uitgevoerd (circa 0.5 meter beneden de top van de natuurlijke
afzettingen).
De boringen zijn uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 centimeter, tot een diepte
van circa 0.7 meter beneden het maaiveld. De boringen zijn vervolgens verdiept met een gutsboor met
een diameter van 3 centimeter, tot een diepte van 4 meter beneden het maaiveld. Een aantal boringen
kon niet tot de maximaal voorgeschreven diepte van 4 meter worden doorgezet. Dit vanwege de
aanwezigheid van ondoordringbaar puin, hout, of het vollopen van het boorgat met zand. 6 De locatie
en de NAP-hoogte van de boringen is bepaald met gebruikmaking van een GPS-systeem (Sokia Rover
GPRX). Bij iedere afzonderlijke boring zijn de in de boring te onderscheiden antropogene horizonten
en geologische afzettingen ingemeten ten opzichte van het maaiveld en het NAP.
Daarnaast zijn twee profielkolommen in het plangebied gedocumenteerd (fotografisch en beschreven)
om de opbouw van de antropogene ophoogpakketten in het plangebied in detail te bestuderen. Een
profiel (Profiel nr. 2) is gedocumenteerd ter plaatse van Pand nr. 6 (Put 6) in de zuidwestelijke hoek
van het plangebied en een profiel is gedocumenteerd ter plaatse van de locatie waar de nieuwe liftput
is aangelegd (Put 7).
5

Van den Bosch, 2013.
In totaal konden 8 boringen niet worden uitgevoerd tot de beoogde boordiepte van 4 meter beneden het
maaiveld (zie de tabel hieronder). Opvallend was vooral Boring nr. 20, waar de boring stuitte op de bakstenen
voorgevel van Pand nr. 4 (Put 4) aan de Tolstraat.
6

Boring nr.
5
7
9
12
14
15
17
20

Maximaal bereikte boordiepte:
1.5 meter
3.0 meter
1.3 meter
2.8 meter
3.0 meter
3.0 meter
2.8 meter
0.5 meter
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3.3 Geologische opbouw: resultaten booronderzoek
Op basis van de resultaten van het booronderzoek (zie Afbeelding 3.2 en Bijlage 14) kan worden
geconcludeerd dat ter plaatse van het plangebied een bodemopbouw aanwezig is met verschillende
antropogene ophoogpakketten, bestaande uit heterogene pakketten van (1) matig en zeer grof zand
(zwak of matig kleiig), (2) zwak of sterk zandige klei en (3) klei, op kleiige natuurlijke afzettingen
(Afzettingen van Tiel). In de top van de natuurlijke afzettingen werd ter plaatse van veel van de
boringen dy aangetroffen. Deze afzettingen kunnen als kom- en/ of oeverafzettingen uit de Tielperiode 7 worden geïnterpreteerd.
De top van de Afzettingen van Tiel liep af in noordelijke richting, vanaf een diepte van circa 0.3 meter
–NAP tot een diepte van circa 2.0 meter –NAP. Dit betreft een hoogteverschil van maximaal circa 1.7
meter (zie Afbeelding 3.2. en Tabel 3.2). Daarmee corresponderend nam de dikte van de antropogene
ophoogpakketten toe in noordelijke richting. De zandige antropogene ophoogpakketten werden
meestal direct beneden het maaiveld aangetroffen. Het lijkt dan ook waarschijnlijk dat de
ophoogpakketten ter plaatse van de noordelijke periferie van het plangebied later zijn opgebracht dan
de ophoogpakketten ter plaatse van het centrale en zuidelijke deel van het plangebied. Ter plaatse van
het noordelijke deel van het plangebied zijn uitsluitend zandige kleiige ophoogpakketten aangetroffen
(Boring nr. 1, 2 en 3; zie Afbeelding 3.2), terwijl ter plaatse van het centrale en zuidelijke deel van het
plangebied ook ophoogpakketten zijn aangetroffen, die uit schonere kleipakketten bestonden.
Beneden de ophoogpakketten zijn uitsluitend kleiige natuurlijke afzettingen aangetroffen, met
uitzondering van Boring nr. 10, waar ook een natuurlijke veenlaag werd aangetroffen. 8 De kleilagen
hadden globaal een lichtgrijze tot (donker)bruine kleur, afhankelijk van het humusgehalte in de klei.
Daarnaast was de klei over het algemeen matig gerijpt tot ongerijpt en kon nauwelijks een zandigheid
worden geconstateerd. In enkele boringen zijn in de top van deze kleilagen nog kleine puin- en/ of
mortelbrokjes aangetroffen (Boring nr. 6, 8, 11, 13, 16 en 19).
De zandige en kleiige ophoogpakketten hadden een donker grijze en/ of bruine tot (licht) grijze en/ of
bruine kleur. Daarnaast werden de antropogene ophoogpakketten gekenmerkt door verschillende typen
insluitingen, die in verschillende combinaties aanwezig waren. De inclusies bestonden uit: puinbrokjes
en puinspikkels (onder meer van rode en gele bakstenen en van rode tegels), mortelbrokjes en
mortelspikkels, keramisch materiaal (onder meer een pijpensteeltje), fragmenten van witte
bepleistering, houtskoolspikkels, houtresten, humeuze en venige brokken, zwart organisch materiaal
en kiezeltjes.

7

Het is niet mogelijk om op basis van de beschikbare informatie (literatuur, kaarten en boorgegevens) te bepalen
welke Afzettingen van Tiel (Tiel 0, I, II en/ of III) in het plangebied voorkomen. Wel is waarschijnlijk dat geen
kom- of oeverafzettingen zijn gevormd na de eerste helft van de 11de eeuw, aangezien vanaf deze periode
Meerkerk en de wijdere omgeving door dijken tegen overstromingen - en dus riviersedimentatie - werden
beschermd.
8
De veenlaag in Boring nr. 10 had een dikte van 0.24 meter. De top van het veen lag op een diepte van 2.68
meter beneden het maaiveld (circa 1.55 meter –NAP).
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Afbeelding 3.1. De locaties van de 20 boringen (in blauw), geprojecteerd op een uitsnede van de GBKN. Het plangebied is
rood omkaderd. Bron GBKN: Topografische Dienst Kadaster, Emmen [2013]. Schaal 1: 500.

Opvallend is dat in een groot aantal boringen een zwarte tot zwartbruine kleilaag is aangetroffen met
een hoog dygehalte. Mogelijk betreft dit de oorspronkelijke top van de Afzettingen van Tiel I. In een
aantal boringen zijn boven deze zwart tot zwartbruine kleilagen met dy immers ook natuurlijke kleiige
afzettingen aangetroffen (vermoedelijk Afzettingen van Tiel IIIa), waardoor de humeuze kleilagen niet
in alle gevallen als de top van de natuurlijke afzettingen kunnen worden beschouwd. Mogelijk is de
top van de afzettingen van Tiel IIIa hier gedeeltelijk vergraven tijdens de eerste inrichting van het
gebied. De zwart tot zwartbruine kleilaag is aangetroffen in Boring nr. 2, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15 en
18. In Tabel 3.1 zijn de hoogtes van de top van deze natuurlijke lagen met dy weergegeven, ten
opzichte van het maaiveld en ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil.
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Boring nr.
2
3
4
6
10
11
13
14
15
18

Diepte beneden maaiveld
2.68 meter
2.80 meter
2.87 meter
2.65 meter
2.92 meter
2.65 meter
2.59 meter
2.86 meter
2.62 meter
1.80 meter

Diepte –NAP
1.68 meter
1.56 meter
1.73 meter
1.46 meter
1.79 meter
1.48 meter
1.58 meter
1.21 meter
1.59 meter
0.54 meter

Tabel 3.1. De diepte van top van de afzettingen van de zwart tot zwartbruine kleilaag met dy in (1) meters beneden het
maaiveld en (2) in meters –NAP.

Boring nr.
1
2
3
4
6
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Diepte beneden maaiveld
2.87 meter
2.60 meter
2.71 meter
2.87 meter
2.65 meter
2.40 meter
2.92 meter
1.79 meter
1.75 meter
2.14 meter
1.54 meter
1.70 meter
1.80 meter
1.45 meter
1.80 meter
1.80 meter

Diepte –NAP
1.94 meter
1.60 meter
1.47 meter
1.73 meter
1.46 meter
1.32 meter
0.73 meter
0.62 meter
0.58 meter
1.13 meter
0.52 meter
1.59 meter
0.68 meter
0.27 meter
0.54 meter
0.60 meter

Tabel 3.2. De diepte van top van de kleiige natuurlijke afzettingen beneden de ophoogpakketten in (1) meters beneden het
maaiveld en (2) in meters –NAP.

Op basis van de resultaten van het booronderzoek kan worden geconcludeerd dat ter plaatse van het
plangebied sprake is van een bodemopbouw met antropogene ophoogpakketten, vermoedelijk op nog
gedeeltelijk intacte Afzettingen van Tiel IIIa, op Afzettingen van Tiel I (soms vertand met
Hollandveen).
De diepteligging van de top van de Afzettingen van Tiel loopt af in noordelijke richting. Er lijkt
daarbij sprake te zijn van een overgang van komafzettingen naar oeverafzettingen, hoewel duidelijke
siltige of zandige kleipakketten die op oeverafzettingen zouden kunnen wijzen niet zijn aangetroffen.
Op basis van de aantroffen archeologische indicatoren (keramisch materiaal) in Boring nr. 7, 8 en 10 en op basis van de bij de opgraving aangetroffen archeologische sporen en vondsten - kan worden
geconcludeerd dat de ophoogpakketten zijn opgebracht in de periode lopende van de Nieuwe Tijd A
tot en met de Nieuwe Tijd C.
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Afbeelding 3.2. Grafische weergave van Boring nr. 1 t/m 20.
Legenda:
donkergroen
groen
geel
bruin
zwart
donkergrijs
grijs

zandige klei, ophoogpakketten
klei, ophoogpakketten
matig grof zand, ophoogpakketten
veen, Hollandveen
zwart tot zwartbruine klei met dy, kom- of oeverafzettingen (Afzettingen van Tiel)
klei, humeus, kom- of oeverafzettingen (Afzettingen van Tiel)
klei, kom- of oeverafzettingen (Afzettingen van Tiel)

De resultaten van het booronderzoek komen niet overeen met het beeld dat ter plaatse van de Tolstraat
en de directe omgeving daarvan een dam of dijklichaam zou zijn aangelegd tussen de Oude Zederik
ten noorden van het plangebied (die in circa 1370 is gegraven als verbinding met de Lek bij Ameide)
en het Merwedekanaal ten zuiden van het plangebied.
In het onderzoek van Cohen en Stouthamer naar de ‘Palaeogeographic development of the RhineMeuse delta’ 9 wordt geconcludeerd dat de van oorsprong natuurlijke meandergordel van de Zederik
ten zuiden van het plangebied was gelegen en hier een relatief scherpe bocht naar het zuiden maakte.
Deze meandergordel (Stroomrug nr. 422) zou actief zijn geweest tussen circa 2105 en 850 jaar BP10,
tot aan de bedijking van de regio rondom Meerkerk in de Late Middeleeuwen. De loop van de
oorspronkelijke natuurlijke Zederik is in donkerblauw weergegeven op Afbeelding 3.3. Tevens wordt
door Cohen en Stouthamer geconcludeerd dat een voorloper van de Lek (Stroomrug nr. 91) direct ten
westen en ten noordwesten van het plangebied heeft gelopen (in lichtblauw weergegeven op
Afbeelding 3.3). Deze tak van de Lek zou actief geweest zijn tussen circa 1950 en 850 jaar BP.

9

Cohen en Stouthamer, 2012 (vernieuwd digitaal basisbestand Paleogeografie van de Rijn-Maas-delta, versie 1.1).
BP is de afkorting van Before Present (‘voor heden’), die wordt gebruikt voor ouderdomsbepalingen op grond van het
meten van de hoeveel radioactieve koolstof in organisch materiaal (C14-methode). Deze ouderdomsbepalingen worden
gewoonlijk opgegeven in jaren voor heden (= 1950).

10
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De gegevens uit het onderzoek van Cohen en Stouthamer suggereren indirect dat het gebied rond de
Tolstraat ontstaan zou zijn door de aanleg van een dam of dijklichaam tussen de Oude Zederik en het
huidige Merwedekanaal.

Afbeelding 3.3. De ligging van het plangebied (rood omkaderd), geprojecteerd op de Topografische Kaart. Tevens zijn op
deze kaart de loop van de meandergordels van de oorspronkelijke Zederik (Stroomrug nr. 422, donkerblauw) en de Lek
(Stroomrug nr. 91, lichtblauw) weergegeven. Schaal 1: 20.000.

Ook in het eerder uitgevoerde verkennende en karterende archeologische onderzoek ter plaatse van het
onderhavige plangebied. wordt gesuggereerd dat het plangebied en de directe omgeving op een
opgeworpen dam of dijklichaam zou liggen. 11
De in het kader van het onderhavige onderzoek uitgevoerde analyse van oude kaarten uit de 16de eeuw
tot en met de eerste helft van de 19de eeuw (zie Hoofdstuk 4) wijst echter uit dat het ‘eiland’ van de
Tolstraat waarschijnlijk is ontstaan toen het Zederikkanaal, de opvolger van de Trekvaart tussen
Gorinchem en Vianen en de voorganger van het huidige Merwedekanaal, is aangelegd in 1824 - 1825.

11

Berkhout en Wilbers, 2011; Koekkelkoren e.a., 2013.
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In het kader van de aanleg van het Zederikkanaal is een nieuwe bocht in de trekvaart aangelegd ten
zuiden van het plangebied. Voor deze tijd bestond er nog geen ‘eiland’ rond de Tolstraat en lag het
plangebied ter plaatse van een deel van de zuidelijke oever van de Trekvaart tussen Gorinchem en
Vianen, zoals onder meer blijkt uit de kaarten van 1706 en 1716. Op basis van de resultaten van het
booronderzoek en het historische onderzoek kan worden geconcludeerd dat ter plaatse van het
plangebied voorafgaand aan de bebouwing in de Nieuwe Tijd B en de Nieuwe Tijd C
hoogstwaarschijnlijk kleiige komafzettingen en mogelijk ook oeverafzettingen aanwezig waren. Wel is
het duidelijk dat door het aanbrengen van ophoogpakketten aan de noordelijke rand van het plangebied
extra land is toegevoegd aan het ‘eiland’ rond de Tolstraat, ten koste van de oorspronkelijke loop van
de Trekvaart tussen Gorinchem en Vianen.

3.4 Antropogene ophooglagen: resultaten profielkolommen
Ter plaatse van de nieuw aangelegde liftput (Put 7) kon een profiel (Profiel nr. 1), met een hoogte van
1.1 meter worden gedocumenteerd (zie Afbeelding 3.5 en Bijlage 15). Dit profiel bestond uit een
opeenvolging van (licht)grijze en licht grijsbruine, matig tot sterk gerijpte kleilagen
(Ophoogpakketten) met puin- en mortelbrokjes.
Ter plaatse van het zuidwestelijke deel van het plangebied kon binnen Pand nr. 6 (Put 6) een profiel
(Profiel nr. 2) worden gedocumenteerd, met een hoogte van circa 1.5 meter (zie Afbeelding 3.4 en
Bijlage 15). Dit profiel was van boven naar onder opgebouwd uit ophoogpakketten bestaande uit (1)
bruingrijs en donkergrijs, kleiig zand, met veel puin- en mortelbrokjes, keramisch materiaal en dierlijk
botmateriaal, op (2) (licht)grijze en grijsbruine, sterk zandige kleipakketten, waarin ook puin- en
mortelbrokjes, keramisch materiaal, glas en dierlijk botmateriaal is aangetroffen. De onderste
ophooglaag was humeus en bevatte plantenresten en organische vlekjes. Tevens nam de hoeveelheid
puin- en mortelbrokjes hierin duidelijk af. Aardewerkfragmenten uit de bovenste lagen (Laag 4 en 5)
dateren hoofdzakelijk uit de 18de eeuw. Een enkel fragment dateert uit de 17de eeuw (Vondst nr. 195 en
196). Ook enkele fragmenten uit Laag 3 dateren uit de 17de en/of de 18de eeuw (Vondst nr. 194). Een
aardewerkfragment uit Laag 2 kan in de Late Middeleeuwen worden gedateerd (Vondst nr. 193).
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Afbeelding 3.4. Fotografische weergave van Profiel nr. 1, ter plaatse van de nieuwe liftput (Put 7).
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Afbeelding 3.5. Fotografische weergave van Profiel nr. 2 (Put 6).

3.5 Archeologische indicatoren
In Boring nr. 7, 8 en 10 zijn archeologische indicatoren aangetroffen in de vorm van fragmenten
aardewerk (en baksteen). De indicatoren zijn aangetroffen in de onderste ophoogpakketten, op de in
Tabel 3.3 aangegeven dieptes.
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Boring nr.
7
8
10

Diepte beneden maaiveld
2.82 - 3.00 meter
3.40 - 4.00 meter
1.30 - 1.86 meter

Diepte –NAP
1.66 - 1.84 meter
2.32 - 2.92 meter
0.17 - 0.73 meter

Tabel 3.3. Diepte van ophoogpakketten met archeologische indicatoren (keramisch materiaal) in (1) meters beneden het
maaiveld en (2) in meters –NAP.

In Boring nr. 7 (Vondst nr. 162) betrof het keramisch materiaal een fragment roodbakkend aardewerk
dat globaal gedateerd kan worden in de 17de of 18de eeuw. In Boring nr. 8 (Vondst nr. 163) betrof het
een niet nader te dateren brokje baksteen. In Boring nr. 10 (Vondst nr. 165) betrof het een fragment
witbakkend aardewerk met aan beide zijden geel glazuur. Ook dit laatste fragment kan globaal in de
17de/ 18de eeuw worden gedateerd.
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4. Historische gegevens
4.1 Inleiding
In het kader van het onderzoek is tevens een beperkt historisch onderzoek uitgevoerd gericht op de
bewoningsgeschiedenis in het plangebied vanaf de 17de eeuw tot en met de 20ste eeuw.
Op deze wijze dienden een aantal specifieke vragen ten aanzien van het landschap en de bodem in en
nabij het plangebied te worden beantwoord, zoals verwoord in het Programma van Eisen. 12
- De bouwgeschiedenis van (van bouw tot en met sloop) van de bebouwing ter plaatse van Tolstraat
5 - 19.
- De relatie tussen de bebouwingsresten en beschikbare historische informatie hierover (en de aard
van deze historische informatie).
- De ouderdom van de bestaande kavelgrenzen en aanwijzingen voor andere, oudere verkaveling
(rekening houdend met eerdere met eerdere aanplempingen ter vergroting van de achtererven).
- De omvang, opbouw en ouderdom van het hier aanwezige damlichaam.
Ter beantwoording van deze vragen zijn de volgende historische bronnen geraadpleegd: (1) oude
kaarten uit de 16de eeuw (Kaart Vijfheerenlanden en Alblasserwaard), uit 1662 (Kaart van Joan Blaeu;
Zuid-Holland), 1706, 1716, 1741, 1761, 1777 en 1823; (2) het Kadastrale Minuutplan uit 1811 –
1832 13; (3) Oud Archief Gemeente Meerkerk 1569 - 1812 (Gemeentearchief Zederik); (4) Inventaris
van het Archief van de Heerlijkheid Meerkerk/ Familie van Nes 1729 - 1886 (Gemeentearchief
Zederik; (5) Bouwvergunningen Meerkerk circa 1900 - 1985 (Gemeentearchief Zederik). 14 Als gevolg
van de beschikbare bronnen kon de periode van vóór circa 1800 uitsluitend bestudeerd worden met
behulp van oude kaarten. Voor het begin van de 19de eeuw kon summiere informatie verzameld
worden over eigenaren (namen) en hun beroepen via het Kadastrale Minuutplan uit 1811 - 1832.
Gedetailleerde informatie over eigenaren, beroepen en de bouwgeschiedenis ter plaatse van Tolstraat 5
- 19 is pas voor handen vanaf de jaren 40 van de vorige eeuw.
Tevens is onderzocht in hoeverre bruikbare historische gegevens aanwezig waren in het Nationaal
Archief in Den Haag (www.gahetna.nl). Hierbij is vooral gekeken naar de beschikbaarheid van
notariële akten over de verkoop, overerving (successiebelastingen), etc., waaruit informatie gehaald
kon worden over het bestaan van de in het plangebied aangetroffen panden in bepaalde perioden, de
eigenaren en hun beroepen. Dit onderzoek is uiteindelijk niet uitgevoerd omdat van Meerkerk (als
voormalige gemeente) alleen notariële akten aanwezig zijn voor de periode tussen 1832 en 1925. Als
gevolg zijn geen systematische gegevens beschikbaar over individuele eigendommen (gebouwen en
percelen) uit de tijd vóór het opstellen van het Kadastrale Minuutplan uit 1811 - 1832. Daarnaast zijn
de notariële archieven van vóór 1811 over het algemeen slecht ontsloten. Dit wil zeggen dat de
afzonderlijke notariële akten niet of slechts gedeeltelijk zijn geïndexeerd (meestal op familienaam),
waardoor alle beschikbare notariële akten individueel geraadpleegd dienen te worden om relevante
historische gegevens te verzamelen ten aanzien van het onderhavige plangebied. Binnen het bestek
van het hier gerapporteerde onderzoek was het niet mogelijk een dergelijk arbeidsintensieve studie uit
te voeren.

12

Van den Bosch, 2013.
Meer precies is het eerste kadaster van de Gemeente Meerkerk met bijbehorende kaarten opgemaakt in 1822.
14
Het archiefonderzoek is uitgevoerd met behulp van de informatie beschikbaar op het internet en door een
bezoek aan het Gemeentearchief van Zederik te Meerkerk.
13
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4.2 Oude kaarten
De kaarten uit de 16de een 17de eeuw, waaronder de kaart van Joan Blaeu, bieden slechts een zeer
globale weergave van het dorp Meerkerk en het omliggende landschap. Meerkerk dat als nederzetting
al in de Middeleeuwen tot ontwikkeling moet zijn gekomen 15, wordt op deze kaarten schetsmatig met
een kerk en enkele gebouwen weergegeven (zie Afbeelding 4.1). Wel worden de loop van de Oude
Zederik ten noorden van het plangebied, die in circa 1370 is gegraven als verbinding naar het noorden
toe richting Ameide aan de huidige Lek, en de oorspronkelijke natuurlijke loop van de Zederik, waar
globaal tegenwoordig het Merwedekanaal is gelegen, weergegeven. Deze natuurlijke loop van de
Zederik zal in het komende aangeduid worden met de rivier de Zederik. Ter plaatse van het
plangebied, waar beide genoemde waterwegen bij elkaar komen, wordt op deze kaarten geen
bebouwing weergegeven.
De kaarten uit 1706 en 1716 bieden een meer gedetailleerde weergave van de locatie en de omgeving
van het plangebied (zie Afbeelding 4.2 en Afbeelding 4.3). Op deze kaarten wordt nog geen ‘eiland’
(dam of dijklichaam), noch bebouwing weergegeven ter plaatse van de locatie waar de Oude Zederik
en de rivier de Zederik bij elkaar komen. Wel wordt op deze kaarten de bebouwing van het dorp
Meerkerk weergegeven ten westen van beide waterwegen en zijn twee bruggen zichtbaar, die de
oevers van de stroomgordel van de oorspronkelijke Zederik met elkaar verbonden. Op de kaart uit
1716 wordt eveneens een molen weergegeven op de zuidoever van de rivier de Zederik, met de naam
‘Core molen’.
Op de kaart uit 1741 wordt voor het eerst bebouwing weergegeven ter plaatse van het plangebied (zie
Afbeelding 4.4). Deze bebouwing wordt weergegeven op de zuidoever van de rivier de Zederik, ten
noorden van de weg die de twee bruggen verbond, zoals ook wordt weergegeven op de eerdere kaarten
uit 1706 en 1716. Wel lijkt de weg een andere oriëntatie te hebben gehad en loopt deze meer naar het
zuidwesten ten opzichte van de voorgaande kaarten. Opnieuw wordt de molen (genaamd
‘Koornmolen’) weergegeven op de zuidelijke oever van de laatstgenoemde waterweg. Ook is de
bebouwing van Meerkerk, inclusief het kerkgebouw, op deze kaart zichtbaar ten westen van de
kruising van beide waterwegen, waarbij opvalt dat de bebouwing als een lint langs de weg op de zuidnoord georiënteerde Zouwendijk is gegroepeerd. Opvallend is wel dat op de kaart uit 1761, ten zuiden
van het plangebied en de bovengenoemde weg een ‘afgebroken pand’ wordt weergegeven.
Op de kaart getiteld ‘Kaart der Trekvaart Tusschen Meerkerk en Gorinchem’, opgemaakt op 30 juli
1777, worden drie huizen weergegeven direct ten noorden van de weg langs de zuidoever van de rivier
de Zederik (zie Afbeelding 4.5), die beide bruggen verbond, zoals ook zichtbaar op de oudere kaart uit
1761. De twee bruggen als zodanig zijn slecht herkenbaar op de kaart uit 1777. Wel wordt ook op deze
kaart ode bebouwde kern van Meerkerk weergegeven ten westen van de kruising van beide
waterwegen en worden tevens de ‘Kooren Molen’ op de zuidoever en een molen op de noordoever van
de rivier de Zederik weergegeven.
Op de kaart uit 1823, vervaardigd in het kader van de planning voor de aanleg van het
Zederikkanaal 16, de voorloper van het huidige Merwedekanaal, wordt in hoofdlijnen de hedendaagse
situatie weergegeven (zie Afbeelding 4.6). Voor het eerst is de Tolstraat duidelijk weergegeven met
bebouwing aan de noordzijde, inclusief het plangebied. Aan de zuidzijde van de Tolstraat lijkt in deze
periode nog nauwelijks bebouwing aanwezig te zijn geweest en worden hoofdzakelijk tuinen
weergegeven. De bebouwing van het dorp Meerkerk wordt op deze kaart nog steeds in de vorm van
een lint langs de zuid - noord georiënteerde Zouwendijk weergegeven. Tevens wordt zowel aan de
west- als oostzijde van de Tolstraat een brug weergegeven. Tevens worden zowel aan de noord- als
zuidzijde van de Tolstraat en aangrenzende percelen waterwegen weergegeven, zoals die
tegenwoordig nog steeds aanwezig zijn.
15

De nederzetting van Meerkerk is waarschijnlijk rond het jaar 1000 ontstaan. De eerste schriftelijke vermelding van
Meerkerk dateren uit 1266/ 1267 (oorkonde van het Kapittel van Sint Marie te Utrecht) (Koekkelkoren e.a, 2013).
16
Het Zederikkanaal is aangelegd in de periode 1824 - 1825 (Verboom - Jansen, 2012).
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Tot slot is opvallend dat de molen (nu aangeduid met ‘Koornmolen’) op deze kaart op de noordoever
van de rivier de Zederik, nu het Zederikkanaal, wordt weergegeven. Dit is een aanvullend bewijs dat
de waterweg ten zuiden van het plangebied in de eerste helft van de 19de eeuw is gegraven in het kader
van de aanleg van het Zederikkanaal.
Uitgaande van de beschikbare oude kaarten, en met name die uit 1706, 1716, 1741, 1761, 1777 en
1823, wordt de suggestie gewekt dat de bebouwing langs de Tolstraat (noordzijde) - en binnen het
plangebied - waarschijnlijk pas gedurende de eerste helft van de 18de eeuw tot stand is gekomen. De
weergegeven bebouwing is echter te schetsmatig om gedetailleerde uitspraken te kunnen doen over
individuele panden binnen het plangebied. Van meer belang lijkt echter dat vóór de 19de eeuw de
Tolstraat en de aangrenzende percelen, inclusief het plangebied, waren gelegen ter plaatse van de
zuidoever van de rivier de Zederik. Mogelijk dat de Tolstraat toen over de zuidelijke oeverwal van de
rivier liep, hoewel dit niet geverifieerd kon worden op basis van het archeologische veldwerk en
booronderzoek, nog uit historische bronnen. Het ‘eiland’ van de Tolstraat lijkt daarom tot stand te zijn
gekomen bij het graven van het Zederikkanaal en later, tussen 1886 en 1893, het Merwedekanaal.
Mogelijk dat toen ten zuiden van de huidige Tolstraat een nieuwe waterweg is gegraven, om een
flauwe, beter bevaarbare bocht voor de scheepvaart te creëren. Hoewel het mogelijk is dat deels land is
aangewonnen door ophoging langs de Oude Zederik en de rivier de Zederik, lijkt de hypothese zoals
geformuleerd in het eerdere verkennende en karterende archeologische vooronderzoek 17 dat de
Tolstraat en belendende percelen aangelegd zijn op een dam of dijklichaam ter plaatse van de kruising
van de Oude Zederik en de rivier de Zederik onwaarschijnlijk. Toekomstig onderzoek zou verder
moeten uitwijzen of de Tolstraat daadwerkelijk een natuurlijke oeverwal volgt, die voor de 19de eeuw
onderdeel uitmaakte van de zuidelijke oever van de rivier de Zederik. Bij eerder archeologisch
onderzoek elders aan de Tolstraat werd reeds rekening gehouden met de mogelijkheid voor een
dergelijke interpretatie van de bodemopbouw ter plaatse van de Tolstraat en belendende percelen.18

Afbeelding 4.1. De globale ligging van het plangebied (rood omcirkelt), geprojecteerd op een uitsnede van de oude kaart
uit het einde van de 16de eeuw.

17

Koekkelkoren en Van den Bos, 2013.
Hanemaaijer, 2010. Tijdens dit IVO-Overig ter plaatse van Tolstraat 10 is in de boringen kalkrijke, matig tot sterk siltige
klei aangetroffen, die kenmerkend word gezien voor oeverafzettingen in de ogen van de onderzoekers.
18
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Afbeelding 4.2. De globale ligging van het plangebied (rood omcirkeld) geprojecteerd op een uitsnede van de kaart uit
1706.

Afbeelding 4.3. De globale ligging van het plangebied (rood omcirkeld) geprojecteerd op een uitsnede van de kaart uit
1716.

24

Afbeelding 4.4. De globale ligging van het plangebied (rood omcirkeld) geprojecteerd op een uitsnede van de kaart uit
1741.

Afbeelding 4.5. De globale ligging van het plangebied (rood omcirkeld) geprojecteerd op een uitsnede van de kaart uit
1761.
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Afbeelding 4.6. De globale ligging van het plangebied (rood omcirkeld) geprojecteerd op een uitsnede van de ‘Kaart der
Trekvaart Tusschen Meerkerk en Gorinchem’, opgemaakt op 30 juli 1777.

Afbeelding 4.7. De globale ligging van het plangebied (rood omcirkeld) geprojecteerd op een uitsnede van de kaart uit
1823, opgemaakt in het kader van de ontwerpplannen voor de aanleg van het Zederikkanaal.
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4.3 Kadastraal Minuutplan 1811 - 1832
Het Kadastrale Minuutplan uit 1811 - 1832 biedt de oudste detailinformatie met betrekking tot de
individuele panden in het plangebied, de eigenaren en hun beroepen (zie Afbeelding 4.7). Deze
gegevens zijn in de onderstaande tabel samengevat.
Perceel
nummer 19
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Naam
Bijl
Bijl
Bijl
Steenis
Steenis
Steenis
Steenis
Steenis
Jongkind
Jongkind
Jongkind

Voornaam
Cornelis
Cornelis
Cornelis
Bastiaan van
Bastiaan van
Bastiaan van
Bastiaan van
Bastiaan van
Jacob
Jacob
Jacob

Nes van
15 Meerkerk

Evert Rein
van

Nes van
16 Meerkerk

Evert Rein
van

Beroep
Timmerman
Timmerman
Timmerman
Wagenmaker
Wagenmaker
Wagenmaker
Wagenmaker
Wagenmaker
Bouwman
Bouwman
Bouwman
Lid van het Hoog
Gerechtshof
(raadsheer)
Lid van het Hoog
Gerechtshof
(raadsheer)

Woonplaats
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk

Type
eigendom
pand
tuin
tuin
pand
schuur & erf
pand & erf
pand & erf
tuin
pand & erf
pand & erf
tuin

Pand nr.
opgraving

Geboorte en
overlijdensdatum
6 1775 - 1859

s Gravenhagen

pand & erf

13 oktober 1781 - 26
1 december 1843

s Gravenhagen

pand & erf

1

4 1781 - 1842
4
4 of 5
3
2 1774 - 1833
2

Tabel 4.1. De gegevens over de eigenaren van de individuele panden, op basis van het Kadastrale Minuutplan van 1811 1832.

Uit deze gegevens kan worden geconcludeerd dat in de eerste helft van de 19de eeuw nog geen smeden
werkzaam waren binnen het plangebied, hoewel mogelijk Bastiaan van Steenis als wagenmaker een
smeedwerkplaats kan hebben gehad. Verder is opvallend dat ter plaatse van Pand nr. 2 een bouwman,
of te wel boer woonde. Van dit pand, Tolstraat 17, waar de eerste winkel van Zwijnenburg in de
zeventiger jaren van de vorige eeuw werd gevestigd, is bekend dat deze nog ver in de 20ste eeuw als
een (kleine) boerderij fungeerde. Tot slot is opvallend dat Pand nr. 1 (Tolstraat 19/ 19a) in het bezit
was van een welgestelde, adellijke familie. Het is daarom waarschijnlijk dat zij dit huis verpachtten
aan anderen, en deze niet zelf bewoonden. Bekend is dat deze familie Nes van Meerkerk meerdere
bezittingen had in Meerkerk zoals de Tolbrug aan de Tolstraat, de Dwangkorenmolen en meerdere
landerijen aan het eind van de 18de eeuw en gedurende de 19de eeuw. Evert Rein van Nes van
Meerkerk was dan ook de Ambachtsheer van Meerkerk.

19

Het perceelnummer verwijst naar de nummering, zoals gehanteerd bij het Kadastrale Minuutplan van 1811 - 1832.
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Afbeelding 4.8. De ligging van het plangebied (rood omkaderd) geprojecteerd op een uitsnede van het Kadastrale
Minuutplan uit 1811 - 1832 (1822), met de op deze kaart gehanteerde perceelnummering (zie Tabel 4.1). Bron:
watwaswaar.nl.

4.4 Gemeentearchief Zederik: Oud Archief Gemeente Meerkerk 1569 - 1812 &
Inventaris van het Archief van de Heerlijkheid Meerkerk/ Familie van Nes 1729 - 1886
Bij het Gemeentearchief Zederik konden twee documenten van vóór 1800 worden bestudeerd. Het
eerste document betrof de ontvangst van 15,- gulden door Jacob van Lakerveld, toen diaken van de
kerk van Meerkerk, van de erfgenamen van Maayke Teunisse voor de verkoop in 1761van een huis
aan de Tolstraat. Uit dit document wordt echter niet duidelijk welk pand aan de Tolstraat het betreft.
Het tweede document betrof een verkoopakte uit 1770 van de tolbrug en de dwangkorenmolen nabij
de Tolstraat door mr. E. W. Schimmelpenning aan Jacob van Nes. In deze akte is verder geen andere
informatie opgenomen die direct relevant is voor het plangebied aan de Tolstraat 5 - 19.

4.5 Gemeentearchief Zederik: Bouwvergunningen Meerkerk circa 1900 - 1985
Bij het Gemeentearchief van de Gemeente Zederik te Meerkerk was het mogelijk om een serie
aanvragen voor bouwvergunningen en gerelateerde bouwtekeningen te bestuderen, uit de periode
tussen het begin van de jaren 40 van de vorige eeuw en circa 1985. Op deze wijze kon informatie
worden verkregen over verschillende verbouwingen van de archeologisch onderzochte panden. Meer
precies kon informatie worden verzameld over Pand nr. 1 (Tolstraat 19/ 19a), Pand nr. 2 (Tolstraat
17), Pand nr. 3 (Tolstraat 11/ 13), en Pand nr. 4 en 5 (Tolstraat 9). Van Pand nr. 6 (Tolstraat 3/ 5/ 7)
zijn geen bouwdossiers aangetroffen in het gemeentearchief.
Met betrekking tot Pand nr. 1 (Tolstraat 19/ 19a) konden vijf bouwdossiers worden geraadpleegd uit
de jaren 1958, 1962, 1970, 1976 en 1979. In de vergunningaanvraag uit 1958 werd toestemming
gevraagd de bestaande winkel- en woonruimte te veranderen en uit te breiden. Gedurende de toen
bestaande situatie was het voorhuis langs de Tolstraat ingedeeld in een winkelruimte, een woonruimte,
een keuken aan de oostzijde en een smederij in het westelijk gedeelte van het voorhuis.
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In de nieuwe situatie zou de winkel worden uitgebreid en zou het achterhuis aan de noordzijde
bewoonbaar worden gemaakt. In 1962 werd vervolgens een bouwvergunning aangevraagd voor een
schuur op het achtererf ter plaatse van het noordelijke gedeelte van het plangebied. In een
vergunningaanvraag van 1970 werd toestemming gevraagd om de werkplaats, de smederij, bij de al
bestaande winkel te betrekken. Op de bijbehorende bouwtekening is een onregelmatige rechthoekige
structuur zichtbaar, die mogelijk in verband gebracht kan worden met de sporen in Pand nr. 1 die als
de resten van een smidsvuur zijn geïnterpreteerd (Spoor nr. 14, 15 en 24). In de vergunningaanvraag
uit 1976 werd toestemming verzocht om het gehele voorhuis en een deel van het achterhuis open te
breken, waarna deze ruimten een bestemming zouden krijgen als showroom. De laatst beschikbare
vergunningaanvraag uit 1979 betreft de verbouwing van de schuur op het achtererf (deels van hout),
tot een garage en bergruimte.
Met betrekking tot Pand nr. 2 (Tolstraat 17) konden drie bouwdossiers worden geraadpleegd, uit 1959,
1964 en 1977. Op de bouwtekening behorende bij de vergunningaanvraag uit 1959 is te zien dat de
voorgevel (Spoor nr. 232 - 250) aan de Tolstraat nog in een rechte lijn liep ten opzichte van de
zijgevels en de noordelijke achtermuur van het voorhuis, c.q. woongedeelte. Deze voorgevel
correspondeert met de fundering zoals die werd aangetroffen beneden de tegelvloer in Pand nr. 2.
Tevens lijkt de indeling van het voorhuis overeen te komen met de ligging van de funderingen en de
indeling van de binnenruimten met tegelvloeren (Spoor nr. 51 en 64), zoals die tijdens de opgraving
werden aangetroffen. In de noordwestelijke hoek van het voorhuis was een trap aanwezig. Tevens
wordt op de bouwtekening aan de oostzijde van het voorhuis een haard weergegeven. Ter plaatse van
de locatie waar tijdens de opgraving aan de noordzijde van het voorhuis, tegen de buitenmuur, een
vuurplaats met betegeling is aangetroffen (Spoor nr. 236), wordt een schouw weergegeven. Op de
bouwtekening, behorende bij de vergunningaanvraag uit 1964, wordt voor het eerst een schuine gevel
van het voorhuis aan de Tolstraat weergegeven (Spoor nr. 54). Tevens wordt de indeling van het
voorhuis, zoals die tijdens de opgraving werd aangetroffen, op deze tekening niet meer weergegeven.
Daarnaast werd een verzoek gedaan voor toestemming voor het afbreken van de schouw ter plaatse
van de vuurplaats met betegeling, gelegen aan de buitenzijde van de noordelijke buitenmuur van het
voorhuis. In de vergunningaanvraag uit 1977 werd toestemming gevraagd om de winkel verder uit te
breiden. Op de bijbehorende bouwtekening is weergegeven dat het voorhuis aan de Tolstraat nog altijd
een schuine gevel had. Tevens is zichtbaar dat het voorhuis en de achterliggende bebouwing (een
loods) grotendeels tot één, open winkelruimte werden samengetrokken. Van het achterliggende deel
van het pand zijn tijdens de opgraving geen funderingsresten aangetroffen. Deze zijn mogelijk door
latere ondergrondse verstoringen geheel verdwenen of waren grotendeels met hout opgebouwd.
Met betrekking tot Pand nr. 4 en 5 (Tolstraat 9) konden twee bouwdossiers uit 1958 en 1970 worden
geraadpleegd. In de vergunningaanvraag uit 1958 werd een verzoek gedaan voor de verbouwing van
de woning. In het westelijke deel van het pand, op de begane grond, worden op de tekening van zuid
naar noord twee woonkamers, een keuken en een berging weergegeven. In het oostelijke deel van het
pand worden van zuid naar noord een winkelruimte, kantoor en portaal, magazijn en montageruimte
met opslagplaats voor kolen weergegeven. Het is bekend dat vlak voor en na de oorlog aan de
Tolstraat 9 een fietsen- en ijzerwinkel was gevestigd, die in het bezit was van de heer A. van Ieperen.
Bij de vergunningaanvraag uit 1970 was sprake van een grotendeels ongewijzigde situatie.. Wel waren
in het oostelijke deel van het pand het kantoor en portaal tot één hal samengetrokken. Daarnaast werd
toestemming gevraagd om een nieuw bedrijfsgedeelte te mogen bouwen aan de oostzijde van het
bestaande pand van de Tolstraat 9. Dit nieuwe bedrijfsgedeelte kwam te liggen ter plaatse van Pand nr.
3 (Tolstraat 11/ 13). De nieuwe aanbouw bestond uit één verdieping met een plat dak, met van zuid
naar noord een nieuwe winkelruimte, magazijn en garage voor meerdere auto’s. Bekend is dat in deze
periode de fietsen- en ijzerwinkel als nieuwe activiteit ook auto’s ging verhuren. Uit een later
document (1973) blijkt dat de winkel werd overgenomen door de Motor- en rijwielhandel “De
Koekkoek”.
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Samenvattend kunnen de volgende gegevens worden gepostuleerd, die relevant lijken te zijn voor de
tijdens het archeologisch onderzoek in het plangebied aangetroffen bebouwingsresten. Ter plaatse van
Pand nr. 1 (Tolstraat 19/ 19a) lijkt de smederij (werkruimte) tot de zeventiger jaren van de vorige
eeuw in gebruik te zijn geweest, waarna het gehele voorhuis en vervolgens het gehele pand in gebruik
werd genomen als winkelruimte, c.q. showroom. Betreffende Pand nr. 2 (Tolstraat 17) is duidelijk dat
de voorgevel en de tijdens de opgraving aangetroffen indeling van het voorhuis, tussen 1959 en 1964
drastisch is aangepast, waarbij onder meer een schuine voorgevel is aangelegd. Tevens verloor in
dezelfde periode de haard tegen de buitenzijde van de noordelijke muur van het voorhuis zijn functie
(afbraak schoorsteen). Ten slotte zijn voor wat betreft Pand nr. 4 en 5 (Tolstraat 9) geen duidelijke
aanwijzingen gevonden dat deze in de periode tussen 1950 en 1979 ingrijpend zijn verbouwd. De op
de bouwtekeningen weergegeven indeling lijkt grotedeels overeen te komen met de tijdens de
opgraving aangetroffen ligging van de funderingen en de binnenmuren. Wel werd in 1970 het verzoek
gedaan voor de aanbouw van een bedrijfsgedeelte aan de oostzijde van Pand nr. 4 en 5, ter plaatse van
Pand nr. 3 (Tolstraat 11/ 13). Het is echter niet duidelijk in hoeverre deze nieuwbouw correspondeert
met de in het veld aangetroffen funderingen. De indruk bestaat dat de in het veld aangetroffen
funderingsresten van een oudere datum zijn en verband houden met enkele kleine achterwoningen, ter
plaatse van Pand nr. 3 (Tolstraat 11/ 13).
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5. Gebouwstructuren en sporen
5.1 Inleiding
Bij het archeologisch onderzoek zijn een groot aantal resten van funderingen, binnenmuren, opgaand
muurwerk en vloerniveaus aangetroffen, behorend tot meerdere huizen die van oudsher langs de
noordzijde van de Tolstraat hebben gestaan. Daarnaast werden ter plaatse van de oude achtererven van
deze huizen onder andere putten, kuilen en resten van beschoeiing aangetroffen. Deze archeologische
resten vormen de neerslag van een bewoningsperiode vanaf de 17de/ 18de eeuw tot in de huidige tijd.
Vanwege de beperkingen tijdens het onderzoek, de variërende ontgravingsdieptes ten behoeve van de
nieuwbouw, kon niet het volledige terrein worden onderzocht. Ter plaatse van een groot deel van het
plangebied kon slechts de bovenzijde van het muurwerk worden gedocumenteerd. Bij het verwijderen
van het muurwerk ten behoeve van het aanbrengen van de funderingspalen kon op meerdere locaties
nog wel een beperkt onderzoek worden gedaan naar het dieper gelegen muurwerk. Ook werden langs
diverse muren van de oude bouwkernen sleuven gegraven om meer informatie te verkrijgen over
oudere bouwfasen. Verder waren delen van het terrein door bouwwerkzaamheden in de tweede helft
van de 20ste eeuw reeds aanmerkelijk verstoord, tot beneden de maximale ontgravingsdiepte van het
archeologisch onderzoek, waardoor hier nog slechts een zeer beperkt aantal resten van oudere
bebouwing werden teruggevonden.
In dit hoofdstuk zal een beschrijving worden gegeven van de aangetroffen archeologische resten en de
onderlinge relaties en zal worden getracht om een fasering aan te brengen, welke evident aanwezig is
binnen - en achter - de oude bouwkernen. Hierbij zal voor elke oude bouwkern, zoals deze ten tijde
van het veldonderzoek werden bepaald (zie Afbeelding 4.1), separaat de ontwikkelingsgeschiedenis
worden beschreven. Hierbij dient in achting te worden genomen dat in sommige gevallen een relatie
heeft bestaan tussen de verschillende oorspronkelijke bouwkernen. De zes te onderscheiden
bouwkernen komen overeen met de volgende recente huisnummers; Pand nr. 1 betreft huisnummer 19,
Pand nr. 2 betreft huisnummer 17, Pand nr. 3 betreft huisnummer 11 - 13, Pand nr. 4 en 5 betreffen
huisnummer 9 en Pand nr. 6 betreft huisnummers 3 - 5 - 7.
De oudste archeologische resten die binnen het onderzoeksgebied werden aangetroffen betreffen de
oudste bouwfasen van de zes panden. Er werden geen aanwijzingen gevonden die wijzen op oudere
bewoning ter plaatse van het onderzoeksgebied. Vanwege de dieptebeperking van de
graafwerkzaamheden tijdens het onderzoek is het niet geheel uit te sluiten dat op een grotere diepte
nog oudere archeologische resten aanwezig kunnen zijn, die dan echter niet overeen zullen komen met
de locatie van de latere bebouwing.
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Afbeelding 5.1. De gehanteerde (schematische) onderverdeling in te onderscheiden bouwkernen, genummerd 1 t/m 6.
Schaal: 1: 500.

5.2 Pand nr. 1
5.2.1 Bouwfase
Pand nr. 1 is het pand met de meeste afzonderlijke muurresten, behorende tot verschillende
bouwfasen. Dit kan samenhangen met een groot aantal verbouwingen, die mogelijk kunnen worden
gerelateerd aan een functieverandering van het pand en/of met uitbreidingen van het pand ten behoeve
van woonruimte. Tot de oudste kern van Pand nr. 1 kunnen in elk geval de muren S284, 4 en 11
worden gerekend. Het betreft de oudste fase van de voorgevel en oostelijke zijgevel en de achtergevel,
elk opgemetseld met hetzelfde baksteenformaat van 24.5 x 11.5-12 x 4.5-5 centimeter.
De westelijke zijgevel van de oorspronkelijke kern van het huis liet zich niet eenduidig herkennen.
Aangezien het muurrestant S10 ook was opgebouwd met stenen met het formaat 24.5 x 11.5-12 x 4.55 centimeter en deze op één lijn lag met de noordwestelijke hoek van de achtergevel, zou het hier om
een deel van de oorspronkelijke westelijke zijgevel kunnen gaan. Echter, muur S10 was aanmerkelijk
ondieper gefundeerd dan de overige gevels.
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Afbeelding 5.2. Overzicht van muurwerk en sporen ter plaatse van Pand nr. 1. Het muurwerk en de sporen in Vlak 2. zijn
geel gemarkeerd. Schaal: 1: 100.

De onderzijde van de voorgevel lag op een diepte van 0.22 meter +NAP. De diepte van de onderzijde
van de achtergevel lag op een diepte van 0.55 meter +NAP. De onderzijde van de westelijke zijgevel
lag op een diepte van 0.89 meter +NAP. De diepte van de oostelijke zijgevel kon niet worden bepaald,
maar was dieper gelegen dan de westelijke zijgevel. Mogelijk is een groot deel van de westelijke
zijgevel opgeruimd bij de aanleg van muur S9 en bak S20.
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Indien dit reeds vroegtijdig is gebeurd, kan hierin eventueel de verklaring worden gevonden voor de
ondiepe ligging van deze zijgevel. Deze gevel zal dan namelijk minder lang het gewicht van het huis
hebben gedragen, waardoor de fundering minder zal zijn gezakt in de loop der tijd. De overige gevels
droegen tot in de huidige tijd nog het gewicht van het pand.
Voor zover kon worden waargenomen zijn de muren van deze oudste bouwfase op dezelfde manier
opgebouwd. Opvallend was dat het westelijke deel van de voorgevel dieper gefundeerd was dan het
oostelijke deel (circa 0.3 meter). Tevens kwamen tijdens het verwijderen van de voorgevel delen van
hout vrij onder het oostelijke deel van de voorgevel. Dit kon echter niet op een juiste manier worden
onderzocht vanwege het hoge grondwaterpeil. Mogelijk wijst dit op een fasering in het muurwerk van
de voorgevel, wat duidt op een verbreding van het pand in een latere fase. Onder het muurwerk van de
achtergevel en de westelijke zijgevel werd geen hout aangetroffen. Wel stond de achtergevel op een
anderhalf steens brede vlijlaag. Tevens kon worden vastgesteld dat de voorgevel en oostelijke zijgevel
inpandig bepleisterd waren. Het bepleisteren van muren werd veelal gedaan tegen optrekkend vocht. 20
Ook werd in de opvulling van de ruimte regelmatig pleisterwerk met blauwsel aangetroffen. De
blauwe kleur diende om vliegen te weren.
Het oudste vloerniveau kon worden vastgesteld mede op basis van de onderzijde van de tegelwand aan
de achtergevel en de onderzijde van het pleisterwerk en een tegelplint aan de oostelijke zijgevel en
voorgevel. De hoogte hiervan lag op circa 0.91 meter +NAP ter plaatse van de achtergevel en 0.73
meter +NAP ter plaatse van de voorgevel.
Het restant van een plavuizenvloer (S265) en een haardplaats (S271) kunnen eveneens tot de oudste
bouwfase worden gerekend (zie Afbeelding 5.3). Deze werden op een vergelijkbaar niveau
aangetroffen als de onderzijde van de tegelwand en het pleisterwerk. Op de locatie van de haardplaats
is een extra tegelrij aanwezig beneden het niveau van de vloer.
De haard, die niet geheel centraal tegen de achtergevel was geplaatst, bestond uit een rechthoek met
afmetingen van 0.5 x 0.6 meter. De haardvloer was vervaardigd uit, op de strekse zijde geplaatste gele
ijsselstenen (18 x 8 x 4 centimeter). Centraal was een vierkante uitsparing aanwezig die de stookplaats
markeert. De omliggende plavuizenvloer was gelegd met roodoranje en grijze plavuizen in
schaakbordpatroon en in diagonale rijen. Het formaat van de plavuizen is 22.5-23 x 22.5-23 x 2-3.5
centimeter.
Of de oudste bouwfase ook een oorspronkelijke binnenindeling heeft gekend is niet te zeggen. Het
pand kon niet over de volledige oppervlakte tot maximale diepte worden onderzocht, waardoor delen
van de oudste bouwfase kunnen zijn gemist. In elk geval zijn op basis van de onderzoeksgegevens
geen aanwijzingen voor een oorspronkelijke binnenindeling. Het zou dan ook goed kunnen zijn dat de
eerste bouwfase in de voorkamer één open ruimte heeft gekend.
De ingang van Pand nr. 1 zat aan de linkerzijde van de voorgevel, langs de westelijke zijgevel. In het
verlengde daarvan was ook een doorgang aanwezig in de achtergevel (zie Afbeelding 5.4). De
tegelwand tegen de noordzijde van de achtergevel laat zien dat hier op een dieper niveau ook een
vloerniveau aanwezig moet zijn geweest. Dit doet vermoeden dat er reeds vroeg sprake is geweest van
een achterkamer, hoewel hiervan geen muurresten zijn aangetroffen. Muurresten behorend tot een
oorspronkelijk achterkamer zouden op een dieper niveau nog aanwezig kunnen zijn. Het aangetroffen
muurwerk was zeer ondiep gefundeerd en behoord dus tot een latere bouwfase. Onder dit muurwerk
werd echter geen ouder muurwerk aangetroffen. Er moet zeker rekening mee worden gehouden dat de
achterkamer oorspronkelijk in hout was opgetrokken.
De tegelwand tegen de achtergevel ter plaatse van de voorkamer is waargenomen over de volledige
breedte van de gevel. De tegelwand heeft eveneens in de hoogte doorgelopen en is afgekapt op het
niveau tot waar de muren zijn gesloopt. Voor een groot deel gaat het om volledig witte tegels zonder
decoratie. Enkele tegels hebben een bloemvaasmotief en kunnen worden gedateerd in de tweede helft
van de 17de eeuw. Een tweetal tegels met een herder voorstelling kunnen in de periode 1650 - 1725
worden gedateerd. 21 Daarnaast zijn enkele polychrome tegels uit de eerste helft van de 17de eeuw
hergebruikt. Op de locatie van de haardplaats was een baan met donkere gevlamde tegels aangebracht,
een typisch modeverschijnsel voor de periode 1650 - 1750. 22
20

Van Groningen, 2012: 173.
De dikte van 8 mm wijst eerder op een datering in de 18de eeuw.
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Een grotendeels betegelde muur met veel witte tegels en relatief weinig decoratie kwam vanaf het
eerste kwart van de 18de eeuw in de mode. Ook de geringe dikte (0.7 - 0.8 centimeter) van het gros van
de wandtegels in achting genomen, is een datering in de 18de eeuw waarschijnlijk.
Voor de tegelwand aan de noordzijde van de achtergevel waren afwisselend witte tegels en donkere
gevlamde tegels in schaakbordpatroon gebruikt. Dit type tegels kan ten vroegste worden gedateerd in
de tweede helft van de 17de eeuw, maar de geringe dikte wijst eerder op een datering in de eerste helft
van de 18de eeuw. Het gebruik van donkere gevlamde tegels aan beide zijden van de achtergevel kan er
op wijzen dat deze tijdens een en dezelfde bouwfase zijn aangebracht.
Op basis van de aanwezigheid van diverse muur- en vloerresten is duidelijk dat ter plaatse - en buiten
de contouren van - Pand nr. 1 nog meerder andere aanbouwen en/of delen van de oude bouwfase
aanwezig zijn geweest, die alleen in kleine kijkputjes zijn waargenomen. Hierdoor kunnen er geen
uitspraken worden gedaan over het verdere verloop en de opbouw van deze muren en vloeren. Het is
dan ook niet mogelijk om deze muren te plaatsen binnen de bij het onderzoek opgegraven
gebouwplattegrond.

Afbeelding 5.3. Foto van het vloerniveau S265 en de haardplaats S271, tegen de achtergevel van Pand nr. 1.
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Afbeelding 5.4. Foto van de noordzijde van de achtergevel S11 van Pand nr. 1, met de ingangspartij S258 en de tegelwand.

5.2.2 Verbouwingen in de periode tot circa 1850
Tijdens een latere bouwfase is tegen de voorkamer van Pand nr. 1 een zijkamer aangebouwd. De
eerste aanwijzing hiervoor is het reeds genoemde waargenomen verschil tussen het westelijke en
oostelijke deel van de voorgevel. Vermoedelijk hoort bij deze fase eveneens het muurwerk S5 als
westelijke zijgevel. De achtergevel en een nieuwe dragende binnenmuur van deze zijaanbouw werden
gevormd door de muur S9. Dit laatstgenoemde steens brede muurwerk was opgebouwd met bakstenen
met het formaat 17-18 x 8.5-9 x 4 centimeter. Ook hier waren alle muren inpandig bepleisterd. Er zijn
echter geen gegevens beschikbaar over de diepere opbouw van deze muren. In ieder geval kon worden
vastgesteld dat de muur S9 koud tegen de voorgevel (S1) was gezet en dat deze tot relatief grote diepte
was ingegraven.
Het is goed mogelijk dat de zijkamer, welke een typische aanbouwwijze voor deze streek betreft, uit
een kelder bestond met een daarboven gelegen opkamer. De meeste zijkamers waren op een dergelijke
manier opgebouwd en konden als een aparte woonruimte in gebruik zijn. 23
In deze periode moet eveneens de oude haardplaats in de voorkamer zijn vernieuwd. Deze haardplaats
werd afgedekt door een rechthoekig baksteenvloertje (S266) met stenen met het formaat 17 x 8-8.5 x
3.5-4 centimeter. Een deel van de linker haardwand was nog bewaard in de vorm van een muurrestant.
Op de haardvloer stond nog een restant van een ijzeren ketel (S267). Deze was ‘vastgezet’ met
omringende bakstenen. In losse grond rondom de ketel werden een pijpenkop en enkele
aardewerkfragmenten aangetroffen. De pijpenkop kon worden gedateerd in de periode 1778 - 1793.
Het overige aardewerk spreekt deze datering niet tegen.
Bij een latere verbouwing is de haardplaats opnieuw verhoogd en is in de ruimte een nieuwe bakstenen
vloer gelegd (S264). Hiervoor zijn bakstenen gebruikt met het formaat 22-23 x 11.5 x 3.5-4
centimeter. Voor de haardplaats waren twee grote grijze plavuizen gelegd (formaat 41 x 25 x 4
centimeter). In de plavuizen was met een witte pap een gevlamd patroon aangebracht.
Binnen de oude bouwkern moet in deze periode een verdere binnenindeling tot stand zijn gekomen.
Ook voor deze muren werden stenen van het formaat 17 x 8-8.5 x 3.5-4 centimeter gebruikt. De muren
S17 en S26 behoorden vermoedelijk tot een en dezelfde binnenmuur, die binnen de oudste bouwkern
een noordelijke en een zuidelijke ruimte scheidde. Mogelijk betreft het ondiepe muurdeel S25,
opgebouwd uit hetzelfde steenformaat, de locatie van de doorgang tussen beide ruimtes.
23

Van Groningen, 2012: 177.
36

Bij een latere verbouwing moet in elk geval binnen de voorkamer ook nog een gang zijn afgescheiden
door het plaatsen van een halfsteens muur (S16). De muur was op een steens brede vlijlaag gezet met
stenen met het formaat 17 x 8-8.5 x 3.5-4 centimeter. De halfsteens muur was opgemetseld met
grotere stenen met een afmeting van 22-22.5 x 10.5-11 x 5 centimeter.

Afbeelding 5.5. De tweede haardplaats S266, tegen de achtergevel van Pand nr. 1.

Een eventuele kelderverdieping ter plaatse van de zijkamer moet reeds voor 1800 zijn gedempt met
een zandvulling. Een bijna complete fles en enkele aardewerkvondsten die uit de 18de eeuw dateren
werden in de bovenste halve meter zand aangetroffen. Nadien is in de ruimte een haardplaats ingericht
tegen de westelijke zijgevel (S29 en S36). Het betreft een rechthoekige haardplaats met een centraal
een vierkant stookplaatsje. Het gebruikte steenformaat was 22-23 x 10-11 x 4.5 centimeter, met in het
centrum een grijze plavuis van 22 x 22 centimeter.
Ook moet later in deze periode een kleine aanbouw zijn geplaatst achter de zijkamer. De muren S27 en
S31 vormden een kleine ruimte van 2.8 x 1.7 meter. De vlijlaag van het ondiep gefundeerde muurwerk
was opgebouwd uit bakstenen met het formaat 17-18 x 8.5-9 x 4.5 centimeter en daarboven was
sprake van stenen met het formaat 22 x 11.5 x 4.5 centimeter. In de noordwestelijke hoek van het
vertrek werd een klein vierkant stookplaatsje aangetroffen (S33). De contour was gelegd met stenen
van 22 x 10.5-11 x 4.5 centimeter, met daarbinnen een grijze plavuis van 22.5 x 22.5 centimeter.
Mogelijk dat muurrestant S28 onderdeel was van een klein entreegangetje tussen de zijkamer en het
zojuist besproken vertrek. De als eenkamerwoning geïnterpreteerde structuur is bij de omvorming tot
smederij gesloopt en overbouwd.
Een nieuwe achterkamer
Het muurwerk van de achterkamer behoort tot één en dezelfde bouwfase. Blijkbaar is hier tijdens een
latere bouwfase een geheel nieuwe stenen achterkamer opgetrokken. De westelijke zijgevel van de
achterkamer werd gevormd door muur S41. De oostelijke zijgevel door muur S48. De achtergevel was
geheel gesloopt en is niet meer teruggevonden. De achterkamer was wel opgedeeld in een tweetal
ruimten met S45-46 als tussenmuur. De zijgevels van de achterkamer waren koud tegen de achtergevel
(S11) van de voorkamer gebouwd.
Een binnenindeling kon alleen nog worden vastgesteld in het zuidelijke deel van de achterkamer. Het
betreft een binnenmuur evenwijdig aan - en op korte afstand van - de oostelijke zijgevel (S42). Twee
korte muurdelen vormden een verdere onderverdeling van deze afgebakende ruimte (S43 - S44).
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Vermoedelijk betreft het een bedstedewand, met twee bedsteden en een tussengelegen kleine
kastruimte, ook wel spinde genoemd, die voor opslag werd gebruikt.
De stenen die zijn gebruikt voor deze bouwfase van de achterkamer bestonden hoofdzakelijk uit twee
formaten. In elk geval zijn in alle funderingen oranjerode bakstenen gebruikt met het formaat 22-23 x
10.5-11 x 4.5 centimeter. In het muurwerk van S41 tot en met S44 en S46 zijn stenen met dit formaat
alleen gebruikt in de onderste (twee) steenlagen van de fundering en betrof het in veel gevallen ook
incomplete stenen. Alleen de oostelijke zijgevel (S48) was, voor wat betreft het aangetroffen restant,
geheel uit dit steenformaat opgemetseld. In het muurwerk van S45 was echter juist alleen de bovenste
nog aanwezige laag uit dit formaat opgemetseld. De overige stenen die in het muurwerk waren
gebruikt betreffen gele en appelbloesem bakstenen, met het formaat 16.5-17.5 x 8-8.5 x 3.5-4
centimeter.
Het muurwerk was, inclusief de binnenmuren, allemaal gefundeerd op staal met circa twee
versnijdingen. De onderzijde van het muurwerk van de achterkamer werd aangetroffen op een vrij
consistent niveau, op een diepte van 1.1 - 1.2 meter +NAP. Alleen de oostelijke zijgevel was wat
dieper gelegen, op een niveau van 0.95 meter +NAP.
Een haardplaats die centraal tegen de achtergevel was gelegen kan eveneens tot deze bouwfase worden
gerekend (S37 - 40). Het betrof oorspronkelijk de locatie van een schouw met een breedte van 1.65
meter en een diepte van 0.5 meter. De resten bestonden uit een haardvloer van baksteen met in het
midden een vierkant stookplaatsje, aan beide zijden was nog een steenlaag van het muurwerk van de
schouwwang bewaard gebleven. Zowel de stenen uit de haardvloer als die van de schouwwang hadden
een formaat van 16.5-17.5 x 8-8.5 x 4 centimeter. De stenen uit het vierkante stookplaatsje hadden een
formaat van 22-23 x 11 x 4-4.5 centimeter. De reeds genoemde tegelwand aan de achtergevel,
behorende tot de oudere bouwfase, liep nog achter deze haardvloer door.
5.2.3 Verbouwingen in de periode vanaf 1850
De omvorming tot smederij
Een rigoureuze verbouwing, vermoedelijk aan het einde van de 19de of het begin van de 20ste eeuw,
heeft met name de voorkamer aanzienlijk veranderd. Op het oude muurwerk van de beide zijgevels
zijn resten aangetroffen van later muurwerk (S4 en S6) met stenen met het formaat 17-18 x 8-8.5 x 4
centimeter. Opvallend is dat het betreffende muurwerk was opgemetseld met hard cement, in
tegenstelling tot het muurwerk van de oudere bouwfasen waar een zachtere kalkmortel was gebruikt.
Een vergelijkbaar muurwerk betreft S2. Het betreft een steens fundering met halfsteens opgaand
muurwerk, welke als nieuwe voorgevel voor de oude was geplaatst.
Naast de gevels is in deze periode ook veel veranderd aan de binnen indeling van Pand nr. 1. Mogelijk
is de voorkamer destijds gedeeltelijk gesloopt, of ten minste grondig verbouwd. De kern van de
indeling werd gevormd door een smederij, welke de hoofdfunctie van hernieuwde voorkamer
vervulde. Rechts naast de smederij heeft een tweede ruimte gelegen welke als woon- of winkelruimte
in gebruik zal zijn geweest. De scheiding tussen beide vertrekken werd gevormd door de muur S12.
Deze muur was eveneens opgebouwd met stenen met het formaat 17-18 x 8-8.5 x 4 centimeter en met
een harde cementmortel. Het betreft ondiep gefundeerd muurwerk met nog slechts vier steenlagen. In
de oostelijke ruimte waren tegen deze scheidingsmuur twee poertjes geplaatst met een tussenafstand
van 0.6 meter.
Op een deel van muur S12 waren resten aanwezig van een muur die was opgebouwd met
andersoortige stenen. Deze donkerrode hardgebakken stenen met het formaat 20.5-21 x 9.5-10 x 5
centimeter zijn machinaal vervaardigd. Mogelijk houden zowel de twee poertjes als het muurdeel van
het donkerrode baksteen verband met de aanwezigheid van een smidsvuur, dat in de westelijke ruimte
en eveneens tegen de scheidingsmuur was gelegen. Het muurwerk S13 zou verband kunnen houden
met het aanwezige smidsvuur, omdat het een harder gebakken baksteentype betreft dat mogelijk beter
bestand was tegen de blootstelling aan vuur.
Het smidsvuur (S24) was opgebouwd met een rechthoekige fundering van stenen met opnieuw het
formaat 17-18 x 8-8.5 x 4 centimeter en een harde cementmortel. De afmeting van de fundering
bedroeg 1.7 x 0.95 meter. Aan de binnenzijde was met een laag afgestreken cement een komvormige
bak gecreëerd van 1 x 0.4 meter.
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In de bak was sprake van een zwarte aanslag, vermoedelijk ten gevolge van roet of door een
oorspronkelijke kolenvulling. Een soortgelijke structuur werd eveneens bij archeologisch onderzoek
ter plaatse van een smederij te Bleskensgraaf vastgesteld.24 Een smidsvuur betreft een verhoogd
platform, met vaak een onderliggende kolenbak. Boven het smidsvuur is sprake van een rookkap.
De grote bak S20 die tegen de achtergevel was geplaatst, is vermoedelijk ook geplaatst bij de
omvorming tot smederij. Het baksteen- en morteltype is overeenkomstig met de overige bij deze fase
beschreven muurresten. Aan de buitenzijde van de bak waren klamplagen van baksteen aangebracht en
aan de binnenzijde was de bak afgesmeerd met een cementmortel. In een latere fase zijn enkele kleine
muurtjes in de bak geplaatst (S21 - S23).
De noordwestelijke hoek van het huis uit deze periode, tussen de westelijke zijgevel, achtergevel en
bak S20, was als aparte ruimte afgescheiden door de muur S34 en S35. Binnenin de ruimte was een
kleine afvoerput aanwezig, evenals aan de buitenzijde van de zijgevel. De kleine ruimte met een
omvang van circa 1.0 x 0.9 meter heeft vermoedelijk als toilet gediend. De aanwezigheid van een
tonput, aan de buitenzijde van het huis, naast de kleine ruimte onderschrijft deze interpretatie.

Afbeelding 5.6. Foto van de haardplaats S29 - S36. Op de achtergrond de steeg tussen Pand nr. 1 en 2.

24

Benerink, 2013.
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Afbeelding 5.7. Het smidsvuur S24, in Pand nr. 1.

Afbeelding 5.8. Foto van de bak S20, in Pand nr. 1.
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Afbeelding 5.9. De noordwesthoek van Pand nr. 1. De aanbouw achter de zijkamer van Pand nr. 1, met in de hoek de
haardplaats zijn rood omkaderd. Het latere muurwerk van de smederij, met vooraan de toiletruimte en links de bak S20 zijn
blauw omkaderd.

Afbeelding 5.10. De haardplaats tegen de noordzijde van de achtergevel van Pand nr. 1.
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Afbeelding 5.11. Links: De bedstedewand met twee bedsteetjes en spinde in het achterkamer van Pand nr. 1. Rechts: Een
voorbeeld van een bestaande bedstedewand in Noord-Holland. 25

5.3 Pand nr. 2
5.3.1 Bouwfase
Ter plaatse van Pand nr. 2 waren in de tweede helft van de 20ste eeuw al aanmerkelijke
bodemverstoringen aangebracht. Hierdoor was vlak achter de voorkamer een grote verstoring
aanwezig, waarbij alle archeologische resten behorende tot dit huis tot op vrij grote diepte waren
afgegraven. Hierdoor werden alleen ter plaatse van de voorkamer nog muurresten en vloeren van Pand
nr. 2 aangetroffen. Mogelijk zijn ook ter plaatse van de verstoring nog archeologische resten bewaard
gebleven van de dieper gelegen bodemlagen en funderingen. Vanwege de beperkte ontgravingsdiepte
werd hier tijdens het onderzoek niets aangetroffen.
Ondanks de grote verstoring ter plaatse van de achterkamer en het achtererf, kon er nog de nodige
interessante informatie worden afgeleid uit de aanwezige archeologische resten ter plaatse van de
voorkamer. In eerste instantie valt op dat het huis veel breder is dan de andere huizen binnen het
onderzoeksgebied. De voorkamer van Pand nr. 2 had een breedte van circa 10.5 meter en een diepte
van circa 7.5 meter. Het betreft van oorsprong een vrijstaand huis, met aan weerszijden een steeg.
Tot de oudste kern behoren de voor-, achter- en zijgevels. In de voorgevel konden drie faseringen
worden herkend. 26 In de westelijke zijgevel werden twee faseringen herkend.27 De achtergevel (S57)
en oostelijke zijgevel (S50) lijken in hun oorspronkelijke vorm aanwezig te zijn. Het oudste muurwerk
was opgebouwd met vrij forse bakstenen, met het formaat 25-26 x 12-13 x 5.5-6.5 centimeter. In het
muurwerk waren ook veel incomplete bakstenen verwerkt. In de onderste laag van het muurwerk van
de voorgevel (S250) werd nog een enkele gele baksteen van een kleiner formaat aangetroffen (? x 10 x
4.5-5 centimeter).
Het muurwerk van de oudste fase was aan de binnenzijde deels bepleisterd. De achtergevel was aan de
noordzijde eveneens bepleisterd. De onderzijde van het muurwerk kon alleen worden vastgesteld bij
het verwijderen van de voorgevel.
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Foto uit de beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Achtereenvolgend S250, S232 en S54.
27
Achtereenvolgend S283 en S59.
26
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De onderkant van de fundering lag op een diepte van 0.01 meter +NAP. Er werd geen hout
aangetroffen onder de stenen fundering. De onderste drie steenlagen waren anderhalf steens breed, het
overig muurwerk was steens breed.
In de voorgevel kon geen oude ingangspartij worden herkend. In de achtergevel werd nog wel een
oude ingang vastgesteld, die de doorgang vormde van de voorkamer naar de achterkamer. Het betreft
een doorgang van circa 1.2 meter, welke in een latere verbouwingsfase deels is dichtgemetseld ten
behoeve van het aanbrengen van een nieuw drempel.
Het diepste vloerniveau, dat werd aangetroffen ter plaatse van het oostelijke deel van de voorkamer,
betreft een plavuizenvloer, die bij het graven van een kijkgat werd waargenomen. Het betreft een vloer
met rode plavuizen met het formaat 19 x 19 x 1 centimeter. De vloer was in diagonale rijen ten
opzichte van de gevels gelegd. Het vloerniveau lag op een diepte van circa 0.75 meter +NAP, wat
ongeveer overeenkomt met het niveau van de onderzijde van het pleisterwerk aan de oostelijke
zijgevel. Mogelijk gaat het hier om het oudste vloerniveau, dat tot de eerste bouwfase kan worden
gerekend. Ook ter plaatse van Pand nr. 1 was het oudste vloerniveau diagonaal gelegd en op een
vergelijkbare diepte gelegen.
Een binnenindeling die uit de eerste bouwfase dateert kon niet met zekerheid worden vastgesteld. Het
muurwerk van S55, die de voorkamer in twee ruimten onderverdeeld, was met bakstenen van het
formaat 25-26 x 12-12.5 x 5 centimeter opgemetseld. Dit komt overeen met de oudste gevelmuren.
Tevens was het muurwerk aan beide zijden bepleisterd. Het muurwerk stond in ieder geval koud tegen
de achtergevel. Mogelijk betreft het een oorspronkelijke binnenmuur, maar evengoed kan het om een
iets latere binnenindeling gaan.
Bij het graven van een sleuf langs de noordzijde van de achtergevel werd vastgesteld dat zich hier kort
tegen de gevel op een dieper niveau nog resten van muurwerk bevonden. Tegen de noordzijde van de
achtergevel werd daarbij eveneens een haardplaats vastgesteld, die mogelijk ook tot de eerste
bouwfase kan worden gerekend. Deze haardplaats bevond zich centraal tegen de achtergevel en
bestond uit een tegelwand en een haardvloer. De haardvloer was vervaardigd uit een drietal
baksteenlagen met veelal incomplete stenen.
De onderste laag bestond uit het grote steenformaat dat eveneens in het muurwerk van de eerste
bouwfase was verwerkt. De bovenste twee lagen waren opgebouwd uit stenen van het formaat 17 x 8 x
4 centimeter. De onderzijde van de haardvloer en van de tegelwand lag op een diepte van circa 0.84
meter +NAP.
Ter plaatse van de haardvloer was op de achtergevel een laag rode plavuizen aangebracht, ter
bescherming van de muur tegen het haardvuur. De plavuizen hadden het formaat van 22.5 x 22.5
centimeter. Aan de rand waren ter decoratie met geel en groen geglazuurde plavuizen en passtukjes
motieven aangebracht. Aan weerszijden van de haardvloer waren vier kolommen met wandtegels
aangebracht. Het betrof zonder uitzondering wandtegels, die uit de eerste helft van de 17de eeuw
dateren. Bij nadere bestudering blijken naast complete tegels van verschillende typen ook halve tegels
voor te komen. Het gaat hierbij dan ook evident om een mengelmoes van hergebruikte tegels. Aan de
oostkant van de haardplaats werd nog een klein vierkant muurwerk (circa 1.05 x 1.1 meter)
aangetroffen. Het is niet duidelijk wat de functie hiervan is geweest, maar in de meeste boerderijen in
deze streek bevond zich aan één zijde van de schouw een bakoven.
Ter plaatse van de voorkamer werd geen haardplaats aangetroffen behorende tot de eerste bouwfase.
Het is mogelijk dat deze, gespiegeld met de andere haardplaats, bij de achtergevel lag. Hier lag echter
al vroeg een binnenmuur. Aangezien het pand een dwars geplaatst voorhuis had, kan de
oorspronkelijke haardplaats ook ter plaatse van de zijgevel hebben gelegen, waar eveneens de latere
haardplaats was gesitueerd.
De ouderdom van de eerste bouwfase van Pand nr. 2 kan niet eenduidig worden vastgesteld op basis
van de opgravingsgegevens. Deels heeft dit te maken met de beperkingen tijdens het veldonderzoek,
waardoor niet het gehele pand tot de volledige diepte kon worden onderzocht. Daarnaast lijkt duidelijk
sprake te zijn van grootschalige hergebruik van bouwmateriaal, zowel van baksteen als van
wandtegels. In elk geval kan worden geconcludeerd dat een eerste bouwfase van Pand nr. 2, op basis
van het hergebruikte tegelmateriaal, op zijn vroegst in het midden van de 17de eeuw moet worden
gedateerd.
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Afbeelding 5.12. Overzicht van muurwerk en sporen ter plaatse van Pand nr. 2. Het muurwerk en de sporen in Vlak 2 zijn
geel gemarkeerd. Schaal: 1: 100.

5.3.2 Verbouwingen in de periode tot circa 1850
Op een zeker moment moet er een nieuwe voorgevel zijn geplaatst (S232) en is in elk geval ook de
westelijke zijgevel (deels) vernieuwd (S59). Bij deze verbouwing waren oranjerode bakstenen
gebruikt, met het formaat 23 x 10.5-11 x 4.5-5 centimeter. De voorgevel van deze verbouwingsfase
was op het gesloopte muurwerk van de eerste bouwfase gezet, dat deels opgaand muurwerk betrof.
Hierbij is de rooilijn iets naar het zuiden verplaatst, hoewel het slechts om enkele centimeters gaat.
Bij deze verbouwingsfase is eveneens een nieuw vloerniveau tot stand gekomen. Het betrof een
plavuizenvloer (S64) in de westelijke ruimte van de voorkamer, met afwisselend grijze en rode
plavuizen met het formaat 22.5-23 x 22.5-23 centimeter. De in kleur verschillende plavuizen lagen niet
in een vast patroon en waren in rijen evenwijdig aan de gevels gelegd. Her en der waren in de vloer
ook bakstenen verwerkt. Het ging daarbij om gele ijsselsteentjes met het formaat van 16.5 x 8 en 15.5
x 7 centimeter. Opvallend was de slechte staat van de vloer, die over de gehele oppervlakte zeer
gefragmenteerd was. Het vloerniveau lag op een diepte van 1.12 - 1.14 meter +NAP.
Vermoedelijk is bij deze verbouwingsfase eveneens de drempel(-fundering) van de doorgang in de
achtergevel vernieuwd (S237 en 61). De fundering van de drempel bestond uit vier baksteenlagen op
een vlijlaag, opgebouwd met stenen met het grote formaat, die ook in het muurwerk van de eerste
bouwfase waren gebruikt. De drempel zelf betrof een rollaag met roodoranje en gele bakstenen met
het formaat van 22-23 x 10.5 x 3.5-4 centimeter. Deze drempel stak enigszins uit ten opzichte van de
fundering. De drempel werd aangetroffen op een diepte van 1.23 meter +NAP. Dit ligt circa 10
centimeter boven het vloerniveau in de westelijke ruimte van de voorkamer, waar de ingang op uit
kwam.
In de oostelijke ruimte van de voorkamer was een andersoortige vloer aangebracht (S51). Deze
plavuizenvloer was duidelijk iets hoger gelegen, op een niveau van 1.19 - 1.31 meter +NAP. Ook was
een ander type plavuis gebruikt. Het betrof rode plavuizen met het formaat 22-22.5 x 22-22.5 x 2.5-3
centimeter.
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Alleen voor een rij van zes plavuizen voor de haardplaats waren grijsbakkende exemplaren gebruikt.
Qua baksel betrof het eveneens andersoortige plavuizen die later gedateerd kunnen worden dan de
plavuizenvloer S64 in de westelijke ruimte van de voorkamer.
In de oostelijke ruimte van de voorkamer is tijdens dezelfde verbouwingsfase waarbij de
plavuizenvloer S51 was gelegd, een nieuwe haardplaats ingericht. Deze haardplaats lag min of meer
centraal tegen de oostelijke zijgevel. Het betrof een rechthoekige ‘bak’ met aan weerzijden een poertje
voor de schouw. Achter de haard liep het oude pleisterwerk tegen de zijgevel nog door. De bak was
opgebouwd met een halfsteens laag, op een steenslaag bakstenen, op twee lagen van plavuizen. De
gebruikte bakstenen hadden het formaat 16.5-17 x 8-8.5 x 4 centimeter. Opvallend is dat deze
haardplaats tegen de zijgevel was geplaatst. Of dit ook de locatie van de oude haardplaats was is
onbekend, maar aannemelijk.
Vermoedelijk is voorafgaand aan deze verbouwingen tevens sprake geweest van een aanzienlijke
ophoging, die misschien gedeeltelijk het gevolg is van het verzakken van het huis, of van een hogere
(grond-)waterstand. Hierbij werden de binnenruimten gedeeltelijk opgevuld met zand en/of bouwpuin
en werden de muren hoger opgemetseld. Mogelijk in verband met de aanwezigheid van ramen en
deuren was het handiger om de voorgevel en de westelijke zijgevel langs de steeg, geheel te
vervangen. Inpandig werd naderhand een nieuwe vloer en haardplaats aangelegd. In het zandpakket
onder de nieuwe plavuizenvloer S64 werd een pijpenkop aangetroffen die in de periode 1767 - 1774
kan worden gedateerd. De werkzaamheden moeten daarom op zijn vroegst in deze periode hebben
plaatsgevonden.
5.3.3 Verbouwingen in de periode na circa 1850
De laatste aanwijzingen die tijdens het onderzoek zijn gevonden voor de verbouwingen van Pand nr.
2, betreffen een nieuwe binnenindeling en een nieuwe vloer ter plaatse van het oostelijke gedeelte van
de voorkamer. Verder is ook een nieuwe voorgevel geplaatst.
De aangebrachte aanpassingen van de binnenindeling zijn vermoedelijk te relateren aan een
functieverandering van het gebouw in de late 19de of 20ste eeuw, net als bij Pand 1. In de westelijke
ruimte van de voorkamer was evenwijdig aan de binnenmuur S55 op een afstand van 1.1 meter een
nieuwe binnenmuur aangebracht (S56). Waarschijnlijk werd daarmee een gang gecreëerd, die vanuit
een entree in de voorgevel toegang bood tot de verschillende ruimten binnen het huis.
Het muurwerk was opgebouwd met verschillende formaten, veelal incomplete bakstenen met het
formaat 10.5 x 4.5 en 8.5 x 3.5 centimeter. Het betrof een slecht geconstrueerde muur die zeker geen
dragende functie heeft gehad.
In de westelijke ruimte was voorafgaand aan de bouw van muur S56 de doorgang in de achtergevel
dichtgezet. Hiervoor waren oude stenen uit het pand hergebruikt, maar de gebruikte mortel kwam
duidelijk overeen met die in onder andere binnenmuur S56 was gebruikt.
In de oostelijke ruimte van de voorkamer was ook een verdere onderverdeling aangebracht.
Evenwijdig aan de achtergevel en op een afstand van 2.15 meter was een nieuwe binnenmuur
gebouwd (S58), die een achterste, kleinere ruimte van een grotere, voorste ruimte afsloot. De muur
was koud op de plavuizenvloer S51 opgemetseld. In de nieuw tot stand gekomen voorste ruimte waren
enkele tientallen kleine baksteenpoertjes aangebracht op de plavuizenvloer S51 ter ondersteuning van
een nieuwe houten vloer (S53).
Ten slotte is Pand nr. 2 na 1850 ook van een nieuwe voorgevel voorzien (S54). Hierbij werd de
rooilijn aangepast en kwam de voorgevel enigszins schuin ten opzichte van de zijgevels en de
achtergevel te staan. Pand nr. 2 betrof in eerste instantie het enige huis binnen het onderzoeksgebied
met een west -oost georiënteerde voorgevel, terwijl de voorgevels van de overige huizen allen
georiënteerd waren op de Tolstraat en licht scheef georiënteerd waren. Blijkbaar heeft men ook de
voorgevel van Pand nr. 2 aan de rooilijn willen aanpassen. De nieuwe voorgevel was op een houten
plank gefundeerd en trapsgewijs opgemetseld met een drietal versnijdingen. In het muurwerk waren
stenen van de voorgaande bouwfasen hergebruikt, vermoedelijk verkregen door het slopen van de
oude voorgevel. De onderzijde van de fundering lag op een diepte van 0.92 - 0.95 meter +NAP.

45

Afbeelding 5.13. Foto van de zuidwestelijke hoek van Pand nr. 2, met aan de linkerkant de latere voorgeplaatste voorgevel
S54. Rechts de oudere voorgevel en zijgevel met twee faseringen; bovenin een kleiner steenformaat en onderin een groter
steenformaat.

Afbeelding 5.14. De oriëntatie van de oude en de latere voorgevel van Pand nr. 2, waarbij de aanpassing van de rooilijn
goed zichtbaar is.
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Afbeelding 5.15. De haardplaats S52 in de oostelijke ruimte van de voorkamer.

Afbeelding 5.16. De dichtgezette doorgang (S60 - S61) in de achtergevel van Pand nr. 2.
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Afbeelding 5.17. De haardplaats met tegelwand tegen de achtergevel van Pand nr. 2.

Afbeelding 5.18. Overzicht van de voorkamer van Pand nr. 2.

48

49

Afbeelding 5.19 (zie vorige pagina). Profiel van de noordzijde van de achtergevel van Pand nr. 2.

5.4 Pand nr. 3
5.4.1 Bouwfase
Pand nr. 3 is het huis dat het meest naar het noorden toe is uitgebreid. Al op het Kadastrale
Minuutplan van 1811 - 1832 wordt het pand over een aanzienlijke lengte weergegeven. Het pand lag
aan een brede steeg, welke kan worden beschouwd als een soort zijstraat van de Tolstraat. Het pand
moet dan ook niet als afzonderlijk huis worden gezien, maar als een afzonderlijk blok met woningen
langs de steeg.
De oudste kern van Pand nr. 3 lag echter aan de Tolstraat. Ook dit betrof een vrijstaand huis, door een
druipgoot gescheiden van de ten westen daarvan gelegen panden. Aan de oostzijde lag de brede steeg.
Pand nr. 3 had een oorspronkelijke breedte van 7.85 meter. Naast het terrein achter Pand nr. 2, was
ook het zuidelijke deel van Pand nr. 3 enigszins gehavend door bouwwerkzaamheden uit de tweede
helft van de 20ste eeuw. Op diverse plaatsen waren betonnen funderingspalen aangebracht met daarop
gelegen betonnen funderingsbalken. Zowel ter plaatse van de voorgevel als de oostelijke zijgevel
werden binnen de maximale verstoringsdiepte geen muurresten meer waargenomen. Pas bij het graven
van kijkgaten voor de nieuwe funderingspalen bleek het muurwerk op een dieper niveau nog aanwezig
te zijn.
De muren behorend tot de oudste bouwfase zijn de westelijke zijgevel S91, de voorgevel S261, de
oostelijke zijgevel S280 en de achtergevel S89. Deze zijn opgebouwd van vergelijkbare rode
bakstenen met het formaat 21.5-22.5 x 9.5-10.5 x 4-5 centimeter. In de voorgevel zijn ook enkele
incomplete stenen met het grotere formaat van ? x 12.5 x 5.5 aangetroffen. Bij het graven van een
kijkgat kon worden vastgesteld dat de westelijke zijgevel S91 op een houten plank was opgemetseld.
Het muurwerk was diep bewaard gebleven, zodat nog een totaal van 22 steenlagen aanwezig was. De
onderzijde van het muurwerk werd aangetroffen op een diepte van 0.54 meter –NAP. Het betreft voor
het grootste deel een steens brede muur. Onderin was het muurwerk anderhalf steens breed met een
versnijding aan de binnenzijde van het pand. Het restant van de voorgevel was onderin ook anderhalf
steens breed, evenals het muurwerk van de oostelijke zijgevel. De 10-lagenmaat bedroeg vrij
eenduidig 0.49 meter bij alle gevelmuren. Aangezien het oude muurwerk van Pand nr. 3 over een
groot deel dieper was uitgebroken, werd alleen langs de westelijke zijgevel een sleuf gegraven. Hierbij
werd op een dieper niveau nog een binnenmuur aangetroffen, die al in een vroege fase het huis in een
voor- en achterkamer moet hebben verdeeld (S243). Deze binnenmuur bestond uit stenen met het
formaat 22 x 10.5 x 4 centimeter, vergelijkbaar met de oudste gevelmuren. De muur was opgaand
halfsteens, op een steens brede fundering en stond koud tegen de westelijke zijgevel.
5.4.2 Verbouwingen in de periode voor circa 1850
Bij een verbouwing is aan de westzijde van de achterkamer een gang afgescheiden. Tevens waren in
de achterkamer tegen de tussenmuur enkele kleine ruimtes ingericht. De aangetroffen resten van
vloerniveaus, alsook enkele muren van de binnenindeling moeten tijdens één gebruiksfase als zodanig
geheel aanwezig zijn geweest. Het feit dat tegen een aantal binnen- en buitenmuren een tegelplint is
aangetroffen die tot één fase behoorde wijst hierop. Dit betekent dat gedurende een bepaalde periode
de betreffende muren al aanwezig moeten zijn geweest. Desondanks kan niet met zekerheid worden
geconcludeerd dat alles ook tijdens één verbouwingsfase tot stand is gekomen. De tegelplint werd
aangetroffen tegen de oostelijke zijde van de westelijke zijgevel, tegen de zuidzijde van de
achtergevel, tegen beide zijden van binnenmuur S65, tegen de westzijde van S67 en tegen de
noordzijde van S85. De onderzijde van de plint werd aangetroffen op een diepte van 1.05 meter +NAP
ter plaatse van het zuidelijke deel van S91 tot 0.99 meter +NAP ter plaatse van de noordelijke zijde.
De onderzijde van de plinttegels tegen de binnenmuren en de achtergevel lag op een niveau van 1.12 –
1.13 meter +NAP. Deze tegels dateren allen uit de 18de eeuw. Bij het uitgraven van de sleuf in de gang
werd ook een hoeveelheid tegelfragmenten en pleisterwerk aangetroffen, afkomstig van de muren.
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Op enkele fragmenten na, die uit de tweede helft van de 17de eeuw dateren, kan het merendeel van het
tegelmateriaal in de 18de eeuw worden gedateerd.
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Afbeelding 5.20 (zie vorige pagina). Overzicht van het muurwerk en de sporen ter plaatse van Pand nr. 3. Het
muurwerk en de sporen in Vlak 2 zijn geel gemarkeerd. Schaal: 1: 150.

De binnenmuren, die gedurende deze periode aanwezig moeten zijn geweest, betreffen onder andere
S65 en S87, die eveneens in verband waren opgemetseld. Het gebruikte steenformaat had over het
algemeen een afmeting van 22-23 x 10.5 x 4.5-5 centimeter. Muur S65 betrof een halfsteens opgaande
en bepleisterde muur, met nog twee steenlagen op een betegelde stroomlaag van kleinere stenen (17.5
x 8.5 x 4 centimeter), op een anderhalf steens brede vlijlaag. Vermoedelijk liep de muur S243 onder
deze muur door. Muur S87 betreft een één-steens breed muurdeel van vijf steenlagen op een anderhalf
steens brede vlijlaag. De bovenste vier steenlagen waren bepleisterd. De muur liep onder S88 door om
vervolgens aan te sluiten op de achtergevel. Muur S87 scheidde een gang af van de achterkamer. S88
betreft een stroomlaag op muur S87 (zie Afbeelding 4.19).
Binnen deze gang werd een deel van een bakstenen vloer aangetroffen (S239). De vloer bestond uit
hele en vooral incomplete bakstenen van verschillende formaten (17 x 8/16 x 7.5/10.5 x 5 centimeter).
De vloer lag op een niveau van 1.04 - 1.06 meter +NAP. Door verzakking van de vloer waren enkele
stenen schuine tegen de zijgevel komen te staan. De baksteenvloer hield in zuidelijke richting op bij de
muur S243 en liep dus niet door tot in de voorkamer.
Binnen de achterkamer was net onder de maximale ontgravingsdiepte een plavuizenvloer aanwezig
(S202). De vloer was gelegd met rode en grijze plavuizen met het formaat 22.5 x 22.5 x 2.5 centimeter
in rijen evenwijdig aan de gevels. De vloer was tegen muur S87 gelegd en lag vermoedelijk in de
gehele achterkamer. Dit omdat meer centraal in deze ruimte op het niveau van het vlak ook restanten
van een vloer zichtbaar waren. De vloer lag op een niveau van circa 1.1 meter +NAP.
Tegen de achtergevel was een haardplaats aanwezig met afmetingen van 1.3 x 0.85 meter. Het betreft
een rechthoekig verlopende fundering, die uit een halfsteens muur van een viertal steenlagen op een
één-steens brede vlijlaag is opgebouwd. Het gebruikte steenformaat had een afmeting van 17 x 8 x 4
centimeter, met enkele incomplete stenen met het formaat ? x 10.5-11 x 4 centimeter. Langs de
westzijde van de haardplaats was nog een deel van de stookvloer aanwezig, die was opgebouwd met
enkele incomplete bakstenen. Langs de haardplaats was een rij plavuisfragmenten op de zijkant
geplaatst, als onderdeel van de vloer in de achterkamer.
Tegen de scheidingsmuur van de voor- en achterkamer was binnen de achterkamer sprake van een
verdere onderverdeling in kleine ruimten. De muren S66, S67 en S85 maken deel uit van een
afzonderlijke structuur die tegen de scheidingsmuur was geplaatst. Onder de gebruikte bakstenen
bevinden zich voornamelijk incomplete stenen met formaten van 23-24 x 10.5-11 x 4.5-5 centimeter.
Met kijkgaatjes kon de onderzijde van het muurwerk niet worden bepaald, aangezien dit vrij diep
doorliep. Mogelijk betreft het een kleine kelder voor opslag. Hierboven zou dan goed een bedstede
kunnen hebben gelegen. De afmetingen van de ruimte bedroegen 2 x 1.3 meter.
De in een latere fase aangebrachte muren S68 en S84 hebben een extra ruimte afgebakend, naast de
toen reeds bestaande bovengenoemde ruimte. De afmetingen van de ruimte bedroegen 1.7 x 1.3 meter
binnenwerks. In tegenstelling tot de eerder genoemde structuur gaat het hier om ondiep gefundeerd
muurwerk, dat als een tweede bedstedekast kan worden beschouwd. Het betrof een halfsteens muur op
een steens brede vlijlaag. De gebruikte steenformaten in de vlijlaag hadden het formaat 23 x 10.5-11 x
4-4.5 centimeter, die van de muur het formaat van 16.5 x 8.5 x 4 centimeter.
In een latere fase is eveneens de gang die zich in de achterkamer bevond doorgetrokken naar de
voorgevel. Hiervoor zijn stenen hergebruikt van het formaat 22-23 x 10.5-11 x 4.5-5 centimeter. Op de
gebruikte stenen zaten nog duidelijk herkenbare oudere mortelresten. Ook deze steens muur stond op
een anderhalf steens brede vlijlaag. In het gedeelte van de gang binnen de voorkamer werd geen
vloerniveau (meer) aangetroffen. Het is niet uitgesloten dat ter plaatse van Pand nr. 3 nog resten van
oudere vloerniveaus of verbouwingen aanwezig zijn.

53

Afbeelding 5.21. De gang in Pand nr. 3, met het restant van een baksteenvloer.

Afbeelding 5.22. Een stroomlaag in een binnenmuur van Pand nr. 3.
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De druipgoot tussen Pand nr. 3 en 4
Bij het graven van een kijkgat ter plaatse van de locatie waar een funderingspaal zou worden
aangebracht, kon nader onderzoek worden verricht naar de druipgoot tussen Pand nr. 3 en 4. Er werd
een profiel gedocumenteerd van de beide zijgevels van boven- tot onderzijde, met de daar tussen
gelegen druipgoot.
Hieruit bleek dat bij diverse ophogingsfasen de druipgoot tot drie keer toe is vernieuwd. In totaal is er
dus sprake van een viertal fasen van druipgoten tussen de zijgevels. De diepteligging van de diverse
druipgoten biedt een waardevolle indicatie over de hoogte van het maaiveld in verschillende perioden,
tot en met de eerste bouwfase van de huizen.
De bovenste druipgoot S92, die op het niveau van het vlak zichtbaar was, betrof een laag van op de
vlakke zijde gelegen bakstenen van het formaat 21-22 x 10.5 x 4-4.5 centimeter. Het centrum van de
druipgoot werd op deze locatie aangetroffen op een niveau van 1.28 meter +NAP. De tweede
druipgoot (S274) was op een vergelijkbare wijze geconstrueerd met incomplete bakstenen van het
formaat ? x 12.5 x 4.5 centimeter. Het centrum van deze goot lag op een niveau van 1.16 meter +NAP.
Voor de derde druipgoot (S275) waren de stenen op de zijkant geplaatst. Hiervoor waren bakstenen
gebruikt van het formaat 21.5-22 x 9.5-10 x 4 centimeter. Het centrum van de goot lag op een niveau
van 0.85 meter +NAP. De onderste druipgoot (S276) was opnieuw opgebouwd met een laag van op de
vlakke zijde gelegen bakstenen. Hiervan kon geen volledig exemplaar worden gedocumenteerd omdat
de stenen in brokken uiteen vielen. Het betreft echter geen beduidend kleiner of groter formaat dan van
de andere druipgoten. Het centrum van de onderste druipgoot werd aangetroffen op een diepte van
0.61 meter + NAP.
Er van uit gaande dat de druipgoot wat lager was gelegen dan het uit dezelfde periode daterende
vloerniveau binnenshuis (afgezien van eventuele kelderverdiepingen), zou mogen worden verwacht
dat de oudste vloerniveaus binnen Pand nr. 3 en 4 wat hoger dan 0.61 meter +NAP moeten hebben
gelegen. Enkele schaarse aardewerkfragmenten, die uit de opgebrachte grond tussen de diverse
druipgoten zijn verzameld, bieden helaas geen mogelijkheid tot een scherpe datering. In ieder geval
werd in het kleipakket onder de onderste goot nog aardewerk aangetroffen dat uit de 18de eeuw dateert.
5.4.3 Uitbreidingen achter Pand nr. 3, langs de steeg
Op het Kadastrale Minuutplan van 1811 - 1832 was Pand nr. 3 in deze periode al vrij ver in
noordelijke richting gebouwd. Mogelijk was er al sprake van afzonderlijke wooneenheden, zoals tot
ver in de 20ste eeuw nog het geval was langs de steeg. In feite zou Pand nr. 3 ook vanuit de steeg
bezien, als aparte wooneenheden/ huizen kunnen worden beschouwd, maar er is voor gekozen om de
aanbouwen achtereenvolgens te behandelen, vanaf de Tolstraat naar het noorden.
Het gedeelte onmiddellijk ten noorden van achtergevel S89 was aanzienlijk verstoord door de aanleg
van betonfunderingen in de tweede helft van de 20ste eeuw. Op het niveau van de maximale
ontgravingsdiepte werden slechts enkele restanten van muurtjes waargenomen. Er werd eveneens geen
vloerniveau vastgesteld. De muurresten waren zeer ondiep gefundeerde halfsteens muurtjes (S90, 95,
96 en 213), veelal opgebouwd uit incomplete stenen. Het is niet ondenkbaar dat dit gedeelte van
oorsprong het bedrijfsgedeelte betreft. De aangetroffen muurdelen kunnen van een vorm van
binnenindeling zijn, of hebben als fundering voor werkbanken, stellages of machinerie gediend. De
funderingen van de zijgevels waren aan beide zijden verwijderd en werden bij het graven van
kijkgaten ook niet teruggevonden.
De eerstvolgende tussenmuur, c.q. achtergevel, is vermoedelijk eveneens uitgebroken. Mogelijk heeft
deze op de locatie van een latere betonnen funderingsbalk gezeten. Op deze locatie wordt op de
Kadastrale Minuutkaart een kleine inspringing van het aanwezige pand weergegeven, zodat de
aanwezigheid van een tussenmuur op deze locatie zeer aannemelijk is. Ten noorden daarvan (op circa
3 meter) is een volgende tussenmuur aanwezig geweest, getuige het uitbraakspoor S212. Tegen de
zijgevel (S99), die vanaf hier nog bewaard is gebleven, was nog net de aanzet van deze muur te zien
(S100). De oostelijke zijgevel was ter plaatse van deze aanbouw ook uitgebroken. Binnen deze
afgebakende ruimte werden binnen de ontgravingsdiepte alleen twee vierkante houten palen
aangetroffen, die ten opzichte van elkaar op een lijn evenwijdig aan de tussenmuren waren geplaatst.
Het is onduidelijk tot wat voor structuur ze hebben behoord.
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Afbeelding 5.23. De druipgoot
S92 tussen Pand nr. 3 en 4.

Afbeelding

5.24.

Verschillende fasen van
druipgoten
tussen
de
zijgevels van Pand nr. 3 en
4.
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De zijgevel S99 betreft een relatief ondiep gefundeerde muur, in vergelijking tot de muren van de
eerste bouwfase. Het muurwerk bestond mogelijk uit twee verschillende bouwfasen en was getrapt
opgebouwd. Bovenin waren stenen gebruikt met het formaat 21.5-22 x 10-10.5 x 4-4.5 centimeter.
Oude mortelresten op de stenen wijzen op hergebruik. De onderste drie steenlagen waren opgebouwd
met een kleiner steenformaat (17 x 8.5 x 3.5-4 centimeter) en waren opgemetseld met een
andersoortige mortel. Onder de muur waren paaltjes geslagen en was een dunne grove zandlaag
opgebracht. De onderzijde van het muurwerk lag op een diepte van 0.73 - 0.77 meter +NAP.
Op slechts 1.7 meter afstand ten noorden van S100 lag een volgende tussenmuur (S103). Dit betrof
een halfsteens opgaand muurwerk, op een fundering van drie lagen met verschillende steenformaten.
In de kopse lagen waren kleine ijsselstenen met het formaat 15 x 6.5-7 x 3.5 centimeter verwerkt,
terwijl in de strekse lagen veelal incomplete stenen van het formaat 10.5-11 x 4-5 centimeter waren
gebruikt. Ook deze muur was tegen de zijgevel S99 gezet, zoals ook bij muur S100 het geval was. Ook
onder deze muur waren houten paaltjes en een dunne laag met grof zand aangebracht. De onderzijde
van het muurwerk lag op een diepte van circa 1.03 meter +NAP.
Binnen de door de tussenmuren S100 en S103 afgebakende ruimte werd opnieuw een tweetal
rechthoekige houten palen aangetroffen (S101 en S102). Bij verwijdering bleek het te gaan om
constructiehout, wat evenwel geen hoge ouderdom wordt toegedacht. Ook werd een betonnen poer en
een putje met gresbuis afvoer aangetroffen (S108 - S110). Deze resten kunnen worden gedateerd in de
20ste eeuw en houden eerder verband met een bedrijfsgedeelte dan een woongedeelte.
De eerstvolgende tussenmuur S192 vormde de begrenzing van een grotere ruimte van circa 5 x 6
meter. Het betrof opnieuw een trapsgewijs opgebouwde fundering, waarbij de vlijlaag 2 steens breed
was. De onderzijde van het ondiepe muurwerk lag op een diepte van 1.08 - 1.09 meter +NAP. De
gebruikte stenen met het formaat 21.5-22 x 10-10.5 x 4.5-5 centimeter, waren met een vrij harde
mortel opgemetseld. De zijgevel S116 betrof in feite een voortzetting van S99, terwijl aan de oostzijde
voor het eerst weer de oostelijke zijgevel in beeld kwam (S118 - S119). Beide zijgevelmuren waren
vanaf hier tot aan de noordelijke rand van het onderzoeksgebied te volgen.
S116 was met dezelfde baksteentype opgebouwd als S99, alleen ontbrak hier de ‘oudere’ fase, die
onderin het muurwerk van S99 werd waargenomen. Ook bleek ter plaatse van muur S116 in de
vlijlaag een houten balk te zijn verwerkt. Onder het muurwerk werden, net als bij S99, houten paaltjes
aangetroffen. De onderzijde van het muurwerk liep langzaam af in noordelijke richting, van 1.13 meter
+NAP naar 0.99 meter +NAP.
De muur S119 was voornamelijk opgebouwd met stenen met het formaat 21.5-22 x 10-10.5 x 5-5.5
centimeter. Onderin de vlijlaag waren ook incomplete stenen met het formaat 26 x 13 x 5.5 centimeter
(her)gebruikt. De onderzijde van dit trapsgewijs opgebouwde muurwerk lag op een diepte van 0.85 0.96 meter +NAP, gemiddeld iets dieper dan de westelijke zijgevel. Aan de zuidzijde van muur S119
was in een latere fase met een allegaartje van verschillende bakstenen een muurdeel ingezet (S118).
Voor het overige lijkt de gehele oostelijke zijgevel in één fase opgetrokken, voor zover de muur nog
aanwezig was.
In de reeds vermelde ruimte van 5 x 6 meter binnen de tussenmuren S103 en 192 werd opnieuw geen
verdere binnenindeling of een vloerniveau aangetroffen, behorende tot deze fase, met uitzondering van
de locatie van een secreet in de zuidoosthoek van deze ruimte tegen muur S103. Het betrof een kleine
vierkante ruimte van circa 1 x 1 meter, met daarbinnen een ingegraven houten ton. Aan de noordzijde
werd de ruimte begrensd door een klein halfsteens muurtje en aan de oostzijde werd de ruimte net
afgesneden door een latere verstoring. Aan de westzijde lag een plank die mogelijk als drempel of als
fundering voor de drempel heeft gediend. Verder werden opnieuw enkele houten paaltjes
waargenomen aan de zuidzijde van deze ruimte. In het noordelijke deel van de ruimte werd bij
verdiepen nog een klinkerpad aangetroffen (S114) dat echter tot een oudere fase behoort, vanwege de
ligging beneden het niveau van de funderingen. Het pad bestond uit verschillende kleuren
ijsselsteentjes. De randen van het pad werden door een rij stenen geaccentueerd, terwijl de opvulling
daar haaks op lag. Het pad liep heel duidelijk af vanaf het oosten, waar het aansloot op de muur S118,
naar het westen. Het verloop bedroeg ruim 0.2 meter, van 1.16 - 0.94 meter +NAP.
De ruimte ten noorden van tussenmuur S192 tot aan S191 betrof een ruimte met een afmeting van
circa 5 x 3.6 meter, welke als woonruimte dienst moet hebben gedaan. Hierop wijzen de karige resten
van een haardplaats tegen de tussenmuur S191.
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Zowel van tussenmuur S191 als van de haardplaats S190 was nog slechts de onderste steenlaag
bewaard gebleven. Het betrof weer incomplete bakstenen, waarvan de onderzijde op een diepte van
1.13 - 1.16 meter + NAP was gelegen. Ter plaatse van de westelijke zijde van deze ruimte was
evenwijdig met de zijgevel een kleine ruimte aanwezig die werd begrensd door muur S120, die
opnieuw was onderverdeeld in twee kleinere even grote ruimtes door muur S121. Dergelijke ruimtes
kunnen mogelijk als bedstee-/ kastwand hebben gediend. Het formaat van de beide ruimtes bedroeg
circa 1.7 x 1.1 meter.
Voor de volgende ruimte met een afmeting van 5 x 3.2 meter, tussen de muren S191 en S188 geldt in
feite hetzelfde. Deze ruimte was iets kleiner dan de hierboven beschreven ruimte, maar had eenzelfde
functie en indeling. Ook hier werd een haardplaats (S189) aangetroffen, tegen de tussenmuur S191,
gespiegeld met de haardplaats S190. Aan de westzijde werd ook hier een kleinere binnenindeling
aangetroffen, die vermoedelijk een bedstee-/ kastenwand betrof. De onderzijde van tussenmuur S188
werd aangetroffen op een diepte van 1.02 - 1.06 meter +NAP.
Tenslotte werd de meest noordelijke ruimte aangetroffen, die met de achtergevel (S194), c.q. de
zijgevel vanuit de steeg bezien, vlak voor het water eindigde. Ook hier werd een relatief ondiep
gefundeerde muur aangetroffen, opgebouwd met bakstenen met het formaat 21-22 x 9.5-10.5 x 5
centimeter. Binnen deze laatste ruimte werd op een niet nader te duiden klein muurrestant na, geen
andere zaken waargenomen binnen de maximale ontgravingsdiepte. Vanuit de noordwesthoek van
deze laatste ruimte liep, in het verlengde van de westelijke zijgevel, nog een muur tot aan het water.
Op basis van een mondelinge mededeling van een oud-bewoner van een van de pandjes aan de steeg,
zou hier een afscheidings-/of tuinmuur hebben gestaan, die dus geen onderdeel vormde van een
gebouw.
De datering van de aangetroffen uitbreidingen achter Pand nr. 3
Het gedocumenteerde muurwerk van de uitbreidingen achter Pand nr. 3 kan vermoedelijk volledig
vanaf de tweede helft van de 19de eeuw worden gedateerd en voor een groot deel waarschijnlijk nog in
de 20ste eeuw. Met name het meest noordelijk deel van deze bebouwing wordt nog niet weergegeven
op het Kadastrale Minuut van 1811 - 1832. Ook de muurresten binnen het zuidelijke deel kunnen,
mede vanwege de hoge ligging en ondiepe fundatie, grotendeels aan latere uitbreidingen worden
toegeschreven. Vermoedelijk dat een deel van een ouder muurwerk onder de westelijke zijgevel S99
het restant kan zijn van een oudere uitbreidingsfase achter Pand nr. 3, zoals deze nog wordt
weergegeven op het Kadastrale Minuutplan.
Op basis van het vondstmateriaal dat bij het vrijleggen van het muurwerk werd aangetroffen kunnen
uitspraken worden gedaan ten behoeve van een meer scherpe datering van de uitbreidingen achter
Pand nr. 3. Onder zijgevel S99, dat wil zeggen ook onder het oudere muurwerk, werd in het
funderingszand naast enkele aardewerkfragmenten een pijpenkop uit de periode 1734 – 1755
aangetroffen. Het muurwerk, en dus ook de oudere fase kan dus op zijn vroegst binnen deze periode
worden gedateerd. Dat betekent dat de eerste uitbreiding achter Pand nr. 3, zoals deze ook staat
weergegeven op het kadastrale minuut uit de tweede helft van 18de eeuw of het begin van de 19de eeuw
dateert.
Onder zijgevel S116 werd een pijpenkop gevonden die niet nader te dateren was dan binnen de
periode 1705 - 1815. Ook het aardewerk uit de ophooglaag onder deze muur dateert hoofdzakelijk uit
de periode 1700 - 1850. Dit geldt ook voor het vondstmateriaal dat bij de aanleg van het vlak uit de
binnenruimten werd verzameld. Het aangetroffen muurwerk moet daarom op zijn vroegst pas laat uit
deze periode dateren en stamt dus vermoedelijk grotendeels uit de 19de eeuw.
Ter plaatse van het noordelijke deel van het onderzoeksgebied, waar extra verdiept werd voor de
aanleg van de parkeergarage, werd bij het verdiepen geen muurwerk van oudere bebouwingsfasen
aangetroffen.
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Afbeelding 5.25. Tussenmuur S103, gefundeerd op dunne zandlaag en houten paaltjes.

Afbeelding 5.26. Het restant van tussenmuur S191, met aan beide zijden ‘gespiegeld’ een haardplaats.
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Afbeelding 5.27. Op de voorgrond een binnenindeling in kleine ruimtes in een aanbouw achter Pand nr. 3, mogelijk een
wand van een bedstede. Op de achtergrond het klinkerpad S114, dat duidelijk naar het westen toe afliep.

5.5 Pand nr. 4
5.5.1 Bouwfase
De oudste muren behorend tot de eerste bouwfase van Pand nr. 4 vertegenwoordigen de oudste fase
van de voorgevel S259, de oostelijke zijgevel S247, de achtergevel S225 - 139 en de met Pand nr. 5
gedeelde zijgevel S128 - 223. De voor- en achtergevel en oostelijke zijgevel stonden met elkaar in
verband en waren opgebouwd met hetzelfde type bakstenen. Het baksteenformaat betrof 22-23 x 10.511 x 4-4.5 centimeter. Alleen bovenin het muurwerk van de voorgevel waren naast stenen van het
genoemde formaat ook diverse andere steenformaten verwerkt (15.5 x 7 x 3.5/16.5 x 7.5 x 4/18 x 9 x 4
centimeter).
Het steenformaat in de westelijke zijgevel week af van de overige gevelmuren die tot deze fase
behoorden. Het gebruikte, iets grotere steenformaat betreft 23.5-24 x 10.5-11.5 x 4.5-5 centimeter.
Ook stonden de voor- en achtergevel koud tegen deze zijgevel. Deze gegevens kunnen er mogelijk op
wijzen dat Pand nr. 4 later tegen Pand nr. 5 is aangebouwd.
Opvallend is de ingang in de gedeelde zijgevel, die van oudsher een doorgang heeft gevormd tussen
Pand nr. 4 en 5. Het betreft een onderbreking in het zuidelijke deel van de westelijke zijgevel, vlak
achter de voorgevel. De doorgang had een breedte van 1.2 meter en was in verschillende fasen
opgehoogd en uiteindelijk dichtgezet.
Alleen ter plaatse van de oostelijke zijgevel en de voorgevel kon door middel van kijkputjes de
onderzijde van het muurwerk worden waargenomen. Ter plaatse van de voorgevel lag de onderkant op
een diepte van 0.14 meter +NAP. Ter plaatse van de oostelijke zijgevel lag de onderkant op een diepte
van circa 0.33 meter –NAP. Beide muren waren tot de onderzijde steens breed. De zijgevel was
gefundeerd op een houten plank. Opnieuw met uitzondering van de westelijke zijgevel, waren de
muren aan de binnenzijde tot op de maximale ontgravingsdiepte witgekalkt/ beraapt.
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Bij het graven van de sleuven langs de muren en de kijkputjes voor de funderingspalen werden op de
betreffende locaties binnen Pand nr. 4 geen oude vloerniveaus vastgesteld. Wel werd in de
noordoosthoek van de ruimte een aangestampte mortellaag waargenomen en was over vrijwel de
gehele ruimte sprake van een aangestampte vuile laag met veel metaalafval en hamerslag. Dit laatste
betreft echter een later vloerniveau en kan zeker niet tot de eerste bouwfase worden gerekend.
Vermoedelijk is er geen sprake geweest van een stenen vloer binnen Pand nr. 4. Binnenin het pand
wees niets op de aanwezigheid van een binnenindeling, ook niet uit latere verbouwingsfasen (binnen
de ontgravingsdiepte).
Opvallend is dat de ruimte binnen Pand nr. 4 ook niet met zand is opgevuld, in tegenstelling tot de
andere huizen waar de oude bouwkern in meer of mindere mate met grof zand is opgevuld. Al de
bovengenoemde zaken wijzen op het gebruik van het pand als werkplaats. Mogelijk was dat reeds het
geval vanaf de eerste bouwfase, alhoewel dat niet met zekerheid kan worden vastgesteld op basis van
de gegevens uit het onderhavig onderzoek.

Afbeelding 5.28. De gedeelde zijgevel tussen Pand nr. 4 en 5 (links), met koud daartegen de achtergevel van Pand nr. 4
(rechts).
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Afbeelding 5.29. Overzicht van het muurwerk en de sporen ter plaatse van Pand nr. 4. Het muurwerk en de sporen in Vlak
2 zijn geel gemarkeerd. Het muurwerk en de sporen in Vlak 3 zijn oranje gemarkeerd. Schaal: 1: 150.
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5.5.2 Verbouwingen in de periode tot circa 1850
In de achtergevel bevond zich op het niveau van het vlak eveneens een drempel van een brede
doorgang, opgebouwd met een rollaag (S224). Het niveau van deze drempel bevond zich op 1.22
meter +NAP. De drempel had een lengte van tenminste 1.9 meter. Vermoedelijk heeft in deze entree
een dubbele klapdeur of schuifdeur bevestigd gezeten. Een dergelijke soort ingang wijst opnieuw op
een functie als werkplaats van Pand nr. 4.
Enigszins centraal in de ruimte, maar meer naar de oostelijke zijgevel toe, werd een klein, rechthoekig,
relatief zwaar uitgevoerd muurwerk aangetroffen, met een afmeting van 1.05 x 1.25 meter (S122).
Centraal was een rechthoekig gat van 0.35 x 0.5 meter aanwezig. Van het muurwerk resteerden vier
steenlagen waarin geen complete stenen werden aangetroffen. De bovenste laag was steens breed, het
overige deel anderhalf steens. Aan de zuidzijde lagen twee korte halfsteens muurtjes, met daartussen
een plavuisvloertje (S123) met geglazuurde rode plavuizen (22 x 22 x 3 centimeter). Vermoedelijk kan
het geheel worden geïnterpreteerd als een smidsvuur. Een vergelijkbare constructie werd ook
waargenomen bij archeologisch onderzoek ter plaatse van een oude smederij in Bleskensgraaf.28
Zoals reeds vermeld werd binnen Pand nr. 4 een aangestampte donkergekleurde zandlaag met veel
metaalresten, slakken en hamerslag aangetroffen, die soms tot een verdichte laag was ‘aangekoekt’.
Met name rondom het smidsvuur was dit het geval. Aardewerkfragmenten en een pijpenkop, die
werden aangetroffen bij het graven van de sleuven langs de muren binnen Pand nr. 4, konden worden
gedateerd in de tweede helft van de 18de eeuw. Vermoedelijk werd aan het einde van de 18de eeuw de
ruimte opgehoogd en werd aansluitend de smederij ingericht.
In de zuidoostelijke hoek van de ruimte werd bij het graven van de kijksleuven nog een constructie
aangetroffen (zie Afbeelding 4.28). Het betrof een tweetal delen van planken (0.3 meter breed), die
een L-vormige constructie vormden. Daaronder werd een enkele steenlaag met bakstenen met
verschillende kleuren en formaten aangetroffen (waaronder gele IJsselsteentjes). Op het punt waar de
beide planken een hoek maakten werd later een houten paal aangetroffen, met een lengte van 1.1
meter, die onder de planken was aangebracht ter versteviging van het hoekpunt. Vermoedelijk heeft
deze constructie gediend als fundament voor een zware machine of een andersoortig werktuig.
Het Kadastrale Minuutplan biedt een goed beeld voor wat betreft de situatie in de periode van 1811 1832. De oude bouwkern wordt op deze kaart als zodanig weergegeven. Opvallend is dat het pand niet
afzonderlijk wordt weergegeven, maar als onderdeel van Pand nr. 5. Mogelijk had de bewoner van
Pand nr. 5 eveneens de werkplaats in gebruik. Ook de doorgang in de zijgevel tussen beide panden
wijst daar op. In elk geval behoorde het geheel toe aan een en dezelfde eigenaar.
Ten noorden van de achtergevel van Pand nr. 4 wordt op het Kadastrale Minuutplan nog geen
aanbouw weergegeven, maar eerder een soort van binnenplaatsje met een bijgebouw op korte afstand.
Aangezien de eigenaar ‘wagenmaker’ van beroep was, is de brede deuropening in de achtergevel goed
te verklaren. Mogelijk is de smederij in het pand pas tijdens een latere fase tot stand gekomen. Het is
zeker mogelijk dat het beroep van wagenmaker gecombineerd werd met een smederij, aangezien het
nodige smeedwerk noodzakelijk was voor het vervaardigen en repareren van wagens. Normaal
gesproken werden beide ambachten door verschillende mensen uitgevoerd en was er vaak sprake van
een smederij naast een wagenmaker. In een dorp zouden deze beide ambachten echter zeker door één
persoon gecombineerd kunnen zijn uitgevoerd.

28

Benerink, 2012.
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Afbeelding 5.30. Overzicht van Pand nr. 4 vanaf de Tolstraat, met in het midden het smidsvuur.

Afbeelding 5.31. Het smidsvuur S122, in Pand nr. 4, met rondom een aangestampte laag met hamerslag en fragmenten
ijzer.
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Afbeelding 5.32. De zuidoosthoek van Pand nr. 5, met een fundering van een laag baksteen en planken. De locatie van een
machine of werktuig?

Afbeelding 5.33. Voorbeeld van een in oorsprong 17de eeuwse smederij in Elburg. Centraal in de ruimte lag het smidsvuur
onder een grote rookkap. Bron: Meischke, Zantkuijl & Rosenberg, 2000.
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5.5.3 Verbouwingen in de periode na 1850
In elk geval lijkt Pand nr. 4 op een gegeven moment grondig verbouwd te zijn. Muren S136, 93 en 124
vormen daarvan een onderdeel. Deze muren zijn op de oude muren van de eerste bouwfase gezet. Niet
overal werden op het oude muurwerk resten van jonger muurwerk aangetroffen. Dit was met name het
geval ter plaatse van de noordoosthoek en de voorgevel van het pand.
Muur S136 is deels over de achtergevel en de drempel gebouwd. Nog slechts de onderzijde, met een
twee steens brede vlijlaag, is bewaard gebleven. De gebruikte stenen zijn van het formaat 22.5-23 x 11
x 4 centimeter, waaronder veel incomplete exemplaren. De onderzijde van het muurwerk lag op een
niveau van 1.21 meter +NAP.
S93 lijkt qua gebruikte steen en morteltype gelijktijdig met S136. Het betreft een later ingezet
muurdeel ter vervanging van een klein deel van de oostelijke zijgevel. Het muurwerk was relatief diep
aangebracht en bestond uit een onderste deel van 3 - 5 steenlagen, anderhalf steens breed en deels op
hout gefundeerd. Daarop werd een bovendeel met nog 4 resterende steens brede steenlagen
aangetroffen. Ook voor dit muurwerk waren stenen met het formaat 22-23 x 10.5-11 x 4.5 centimeter
gebruikt opgemetseld met een vrij harde mortel. Onder deze nieuwe fundering werd nog een pijpenkop
aangetroffen uit de periode 1700 - 1850. De onderzijde van het muurwerk lag op een diepte van 0.83
meter +NAP.
De fundering voor de nieuwe voorgevel S124 was opgebouwd uit hergebruikte stenen van het formaat
22-23 x 10.5-11 x 4.5-5 centimeter. Op sommige stenen werden nog resten van oud pleisterwerk
waargenomen. Het betrof een getrapte fundering met een vlijlaag van twee steens breed en steens
breed opgaand werk. De onderzijde van het muurwerk werd aangetroffen op een niveau van 1.14
meter +NAP.
Verder zijn er aan het pand nog werkzaamheden verricht in de gevorderde 20ste eeuw, samenhangend
met de aanleg van leidingen. Zo was in de zuidwestelijke hoek een betonnen bak (S130) aanwezig, ter
plaatse van de vermoedelijke locatie van de meterkast. Daar vandaan was voor de waterleiding een
sleuf gegraven (S131), langs de westelijke zijgevel en door de achtergevel. Ter plaatse van de
noordwestelijke hoek van het pand was vervolgens beton gestort als fundering voor het herstelde
opgaande muurwerk na de aanleg van de waterleiding. Ook werd op zeer korte afstand van de
voorgevel een evenwijdig lopend ondiep gefundeerde muur (S125) aangetroffen, die in relatie stond
met de ingang voor kabels en leidingen. S125 betrof een muurtje dat voor de doorgang in de zijgevel
was geplaatst.
5.5.4 Uitbreidingen achter Pand nr. 4
Ten noorden van de achtergevel van Pand nr. 4 waren als zodanig herkenbaar een drietal door
tussenmuren te onderscheiden ruimten aangetroffen. Op basis van de ligging van de zijgevels S94 en
134 lijkt het aannemelijk dat het geheel in één fase is opgetrokken. Op basis van het Kadastrale
Minuutplan moet dit na 1832 hebben plaatsgevonden. Van het bijgebouw achter Pand nr. 4, zoals dat
wordt weergegeven op het Kadastrale Minuutplan, werden geen evidente resten aangetroffen.
Zowel de zijgevels als de tussenmuren betreffen ondiep gefundeerde muren. De tussenmuren S135 en
142 betreffen zeer ondiep gefundeerde trapsgewijs opgebouwde muren. Binnen de twee zuidelijke
ruimtes werd geen vloerniveau (meer) aangetroffen. Deze beide ruimtes liggen ter plaatse van de
voormalige binnenplaats achter Pand nr. 4. De tussenmuur S142 viel ongeveer samen met de
voorgevel van het bijgebouw.
In de meest noordelijke ruimte, waarvan de westelijke zijgevel binnen de ontgravingsdiepte niet meer
werd aangetroffen, was nog wel sprake van een vloer. Tegen de achtergevel/tussenmuur S226 en de
oostelijke zijgevel S94 werd op een niveau van 1.16 - 1.25 meter +NAP een baksteenvloer
aangetroffen. De vloer bestond uit twee steenlagen en heeft een mortelvoeg. Langs muur S226 is de
vloer mogelijk bewust wat lager gelegd ten behoeve van afwatering. Naar aanleiding van de analyse
van de bouwhistoricus wordt verondersteld dat het om een zogenaamd boenvloertje zou kunnen gaan
(zie Afbeelding 4.30). 29
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Waarneming van de heer W. van Reenen.
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