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PROGRAMMA VAN EISEN 

LOCATIE ONDERZOEK Project              0913  

Gemeente              Dordrecht 

Straat/Toponiem         Amnesty Internationalweg, Hostel 
 

 
PLAATS ONDERZOEK BINNEN DE ARCHEOLOGISCHE MONUMENTENZORG 

Inventariserend veldonderzoek door middel van boringen 
 

TE ONDERZOEKEN OBJECT/LOCATIES 

Vindplaats Periode(n) Complextype(n) Uit te voeren 
onderzoek 

GAI, Amnesty 
Internationalweg 7 

Late 
Middeleeuwen  
 

Kerkwerf/hil, grafveld, 
nederzetting onbepaald 
 

Inventariserend 
booronderzoek  

 
OPDRACHTGEVER 
Instelling Gemeente Dordrecht 

Projectmanagement 
Spuiboulevard 300 
3300 AA Dordrecht 

Contactpersoon Naam:      dhr. P.J. de Haas (planjurist Stadsontwikkeling) 
Telefoon:  (078) 639 6848 
E-mail:     pj.de.haas@dordrecht.nl 

 
GELDIGHEID PVE 

- Een PvE is aan veroudering onderhevig. Dit goedgekeurde PvE behoudt zijn geldigheid  
gedurende één jaar na opstelling (gerekend tot het moment van de melding ex art. 41 
Monumentenwet).  
- Indien na planwijziging veranderingen in aard, locatie, omvang en diepte van de verstoringen 
plaatsvinden, dan wordt dit goedgekeurde PvE door de bevoegde overheid ingetrokken. 
 
OPSTELLERS PvE datum paraaf 
Instelling Bureau Monumentenzorg en Archeologie, gemeente Dordrecht 

 
Opsteller PvE 
(senior archeoloog) 

Naam dhr. M.C. Dorst 
Adres Postbus 8 
 3300 AA Dordrecht 
Telefoon (078) 639 84 21  
E-mail m.dorst@dordrecht.nl 
 

 
2-7-2009 

 

Autorisatie PvE 
(senior archeoloog) 

Naam mevr. J. Hoevenberg 
Adres Postbus 8 
 3300 AA Dordrecht 
Telefoon (078) 639 62 14 
E-mail j.hoevenberg@dordrecht.nl 
 

 
 

 

Dordrecht-PvE nummer 2009-6 
 

 
BEVOEGDE OVERHEID datum paraaf 
Instelling Gemeente Dordrecht 

 
Namens B&W Naam mevr. H. Kromkamp 

Adres Postbus 8 
 3300 AA Dordrecht 
Telefoon (078) 639 66 86 
E-mail h.kromkamp@dordrecht.nl 
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ADMINISTRATIEVE GEGEVENS PLANGEBIED EN ONDERZOEKSGEBIEDEN 

Projectcode Dordrecht 0913 

Provincie Zuid-Holland 

Gemeente Dordrecht 

Plaats Dordrecht 

Toponiem  Hostel, Amnesty Internationalweg  

Kaartbladnummer (topogr. kaart 

1:25.000) 

44A 

XY- coördinaten plangebied  N W                 105.991 / 422.836 
NO                  106.055 / 422.823 
ZO                  106.042 / 422.758 
ZW                 105.976 / 422.777 

Archis vondstmeldingsnummers nvt 

Archis monumentnummer nvt 

Archis waarnemingsnummer nvt 

Archis onderzoeksmeldingsnummer 36077 

Gegevens plan- en onderzoeksgebied  Het plangebied is gelegen aan de Amnesty 
Internationalweg. Het betreft een parkeerterrein 
tussen het panden van Innovam aan de Karel 
Lotsyweg 145 en het pand van SportCity aan de 
Amnesty Internationalweg 25. 
 
Het betreft het perceel met het kadastrale nummer 
DDT00, sectie N, 4892 en is in bezit van de gemeente 
Dordrecht. 
 

1. AANLEIDING EN DOEL VAN HET ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 

Aanleiding Het plangebied zal heringericht gaan worden. Op de locatie zal een hostel worden 
gerealiseerd worden voor dakloze verslaafden. Het oppervlak van het plangebied 
meet circa 70 x 70 m (4900 m²). Zowel de locatie van de bebouwing, als de 
uiteindelijke verstoringsdiepte waren voorafgaande aan het veldwerk nog niet 
bekend.   
Het plangebied ligt op de archeologische verwachtingskaart van de gemeente 
Dordrecht in een zone met een hoge archeologische verwachting. Reden hiervoor is 
de ligging in de zuidelijke oeverzone van de rivier de Dubbel. Het plangebied 
grenst bovendien in het noorden aan een locatie van hoge archeologische waarde 
en betreft het archeologische monument met het AMK-nummer 16210. Het gaat 
om bewoningssporen uit de Late Middeleeuwen waaronder een kerkhil met 
ringsloot, de fundering van een kerk, een grafveld, een dijk met duikers en een 
mogelijke huisplaats. 
 

Selectiebesluit 
 

De gemeente Dordrecht als bevoegd gezag verbindt aan de hoge archeologische 
verwachting een onderzoeksplicht bij bodemingrepen dieper dan 70 cm beneden 
maaiveld.  
 

Hoofddoel Het doel van het onderzoek is het documenteren van de bodemopbouw in het 
plangebied en het vaststellen van de aan- of afwezigheid van archeologische 
waarden. 
 

2. HET TOT DUSVER UITGEVOERDE ONDERZOEK IN HET PLANGEBIED  
  
Het gaat hier om twee boringen die in het kader van een globaal (verkennend) 
inventariserend booronderzoek in het plangebied zijn gehad. 
 

IVO-Boren 

Uitvoerende instelling RAAP 

Uitvoerder RAAP 
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Uitvoeringsperiode 2003 

Rapportage Smit, B.I., C.N. Kruidhof, H.J.T. Weerts en P. Cleveringa, 
2004: Plangebieden Leerpark en Gezondheidspark, 
gemeente Dordrecht; een archeologische verkenning en 
kartering. RAAP–rapport 1015. 
 

 
3. RESULTATEN VOORONDERZOEK IN HET ONDERZOEKSGEBIED 

3.1 Landschappelijke en aardwetenschappelijke en historische context 

Huidig grondgebruik en 
(sub)recente bodemingrepen en 
verstoringen 

Het plangebied is onbebouwd perceel dat in gebruik is als 
parkeerplaats. Het maaiveld is vrijwel geheel verhard en alleen 
langs de randen van het perceel zijn onverharde groenstroken 
aanwezig. Waarschijnlijk is de locatie geheel onverstoord. Er 
hebben geen bodemverstorende ingrepen in het recente verleden 
plaatsgevonden. 
 

NAP-hoogte maaiveld circa 0,5 m – NAP Grondwatertrap Circa 1,5 m – mv. 
 

Fysiek-landschappelijke, 
geologische, geomorfologische 
en bodemkundige kenmerken 
 
Cultuurlandschappelijke en 
historisch-geografische 
kenmerken en bekende 
archeologisch gegevens 

Op basis van twee boringen, die in 2003 tijdens een verkennend 
inventariserend veldonderzoek in het plangebied zijn gezet, is de 
bodemopbouw enigszins bekend.  
 
In het noorden van het plangebied zou de top van het laat-
middeleeuwse landschap op circa 3,15 m – mv liggen (Smit et al 
2004, boring 71). Dit bestaat uit een pakket kleipakket van 60 cm 
dik dat onder het Merwededek aanwezig is. Van het pakket is 
onduidelijk of dit een natuurlijke oever-/komafzetting van de 
Dubbel is, of mogelijk de voet van de kerkhil (antropogene 
ophoging). Het pakket is gelegen op een natuurlijke veenafzetting 
van ten minste 55 cm dik.  
 
In het zuiden van het plangebied zou de top van het laat-
middeleeuwse landschap op circa 1,80 m – mv liggen (Smit et al 
2004, boring 72). Hier betreft een komafzetting (van de Dubbel) 
en heeft een dikte van 10 cm. Daaronder is een natuurlijke 
veenafzetting aanwezig met een dikte van ten minste 110 cm.  
 
Direct ten noorden van de Amnesty Internationalweg, tussen de 
parkeergarage op nr. 9 en het kantoorpand op nr. 7, zijn tussen 
2006 en 2009 opgravingen uitgevoerd. Op de locatie is een hil met 
funderingsresten van een kerk en een grafveld aanwezig uit de 
Late Middeleeuwen.  
 
De top van de hil en de funderingen van de kerk zijn hier aanwezig 
tussen circa 0,7 m en 1 m – mv. Direct ten noorden van de kerkhil 
was de rivier de Dubbel aanwezig. De kerkhil kent ten minste twee 
ophogingsfases die worden onderscheiden door de aanwezigheid 
van twee ringsloten rond de hil/grafveld. Op basis van de al 
opgegraven delen is de zuidwestelijke punt van de hil met grafveld 
mogelijk in de noordoosthoek van het plangebied aanwezig (Bijlage 
1). Het achterland werd beschermd door een dijk met 
uitwateringsduikers. De duikers vormden de verbinding tussen de 
sloten in het binnendijkse gebied en de Dubbel. Er is een 
aanwijzing dat er mogelijk een huisplaats aanwezig is geweest 
tussen de kerk en de dijk. Vooralsnog is het niet bekend of er 
sprake is van een ringvormige of lineaire nederzettingsstructuur. 
Het is niet duidelijk of en voor welke doeleinden de (komklei)zone 
ter plaatse van het plangebied gedurende de Late Middeleeuwen 
gebruikt is. 
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4. VRAAGSTELLINGEN ONDERZOEK 
Voor het veldonderzoek zijn de volgende vraagstellingen geformuleerd: 
 
1. Hoe is de bodemopbouw in het plangebied?  
 
2. Specifiek: is de kerkhil met grafveld en ringsloten uit de Late Middeleeuwen aanwezig in het 

plangebied?  
 
3. Algemeen: zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van andere (dan bovengenoemde) 
archeologische waarden in het plangebied?  
  
4. Indien er archeologische indicatoren aanwezig zijn: wat is hiervan de aard en de diepteligging?   
 
5. Ten aanzien van de resultaten van het veldwerk dient te worden vastgesteld of er mogelijk 

archeologische waarden verstoord zullen worden. En zo ja, dan dient er een aanbeveling 
geformuleerd te worden met betrekking tot de omgang met deze archeologische waarden (ontzien 
door planaanpassing of archeologisch vervolgonderzoek). 
 

 

5. UITVOERING VELDONDERZOEK 
Strategie Het veldonderzoek zal bestaan uit een karterend inventariserend 

booronderzoek.  
 

Methoden en technieken Het plangebied dient door middel van een karterend inventariserend 
booronderzoek te worden onderzocht.   
Er dienen 15 boringen in het plangebied te worden gezet. 
Hiervan moeten er ten minste zes worden gezet in een noord-zuid 
georiënteerde raai langs de oostelijkste zijde van het plangebied.  
Langs de westelijkste zijde dienen in een tweede raai ten minste vier 
boringen te worden gezet, bij voorkeur in een verspringend grid ten 
opzichte van de boringen in de eerste raai. 
 
Indien er sprake is van een kerkhil met ringsloot, dan dienen de 
overige vijf boringen te worden ingezet om zo nauwkeurig mogelijk de 
begrenzing (de ringsloot) daarvan te bepalen.  
Bij afwezigheid van de kerkhil dienen deze vijf boringen te worden 
gezet langs de noord en zuidzijde van het plangebied, of indien 
mogelijk, als een noord-zuid georiënteerde raai over het midden van 
het plangebied.  
 
Alle boringen dienen te worden doorgezet tot ten minste 50 cm in de 
top van het Hollandveen Laagpakket.  
 
Lithostratigrafie 
- Van de eerste, noord-zuid georiënteerde boorraai (zes boringen) 
dient een visueel en tekstueel lithostratigrafisch profiel te worden 
gepresenteerd in het rapport. Indien er sprake is van archeologische 
indicatoren in andere boringen, dan dienen deze ook visueel te worden 
gepresenteerd.  
- In de boorbeschrijvingen dient van iedere laag, waar mogelijk, een 
geogenetische interpretatie te worden gegeven, vermeld te worden tot 
welke lithostratigrafische eenheid deze behoort en een datering te 
worden gegeven.  
 
Vondsten 
-  Van archeologische indicatoren dient de diepteligging te worden 
gedocumenteerd. Antropogene vondsten dienen te worden verzameld 
op zodanige wijze dat de bodemlaag en de vondst te koppelen zijn.  
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Evaluatie/wijzigingen 
tijdens veldwerk 
 

 
 

- Indien gedurende het veldwerk blijkt dat het opgestelde PvE 
onvoldoende aansluit bij de situatie in het veld, of indien op grond van 
voortschrijdend inzicht gedurende het veldonderzoek aanpassingen of 
wijzigingen in de strategie of werkwijze wenselijk of noodzakelijk 
worden, dan zal de opdrachtnemer in overleg treden met de 
opdrachtgever en de bevoegde overheid. 
- De bevoegde overheid beslist of het veldonderzoek in de 
oorspronkelijke opzet verder kan worden uitgevoerd of dat het PvE 
moet worden geactualiseerd. 
- Opdrachtnemer, opdrachtgever en bevoegde overheid zullen bij 
actualisering van het PvE afspraken maken over de daarmee 
samenhangende wijzigingen in de planning van de werkzaamheden 
alsmede over eventueel meer- of minderwerk. 
- Alle wijzigingen in het PvE worden aantoonbaar geregistreerd door de 
bevoegde overheid. 
 

Voorwaarden veldwerk 
 
 
 
 
 

De archeologische werkzaamheden zullen - voor zover niet expliciet 
verwoord in dit PvE - worden uitgevoerd volgens de eisen en 
procedures zoals gesteld in de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie, versie 3.1. (KNA). 
Lithostratigrafische profielen dienen conform de ASB (Archeologische 
Standaard Boorbeschrijving) of de NEN 5104 te worden beschreven 
(Nederlands Normalisatie-instituut, 1989). 
 

Personele randvoorwaarden 
 

De archeologische werkzaamheden zullen KNA-conform worden 
uitgevoerd, onder verantwoordelijkheid van een senior KNA-archeoloog 
of Senior Prospector met aantoonbare kennis en ervaring van de 
betreffende (middeleeuwse) periode en complextype(n).  
Op verzoek van de bevoegde overheid dienen namen en CV’s van het 
uitvoerende veldwerkpersoneel ter toetsing overhandigd te kunnen 
worden. 
 

  

6. RAPPORTAGE ONDERZOEK 

Eindproduct, 
uitvoeringsperiode 
uitwerking en 
opleveringstermijn concept-
/eindrapport 

- Het eindproduct is een Standaardrapport IVO-Overig/P dat voldoet 
aan de KNA versie 3.1, juni 2006 – specificatie VS05.   
-  Bij het standaardrapport horen bewijzen (af te geven door de 
bevoegde overheid) van overdracht van vondsten en documentatie. 
- De oplevertermijn van het conceptrapport dient in overleg met de 
opdrachtgever te worden vastgesteld, doch zal uiterlijk na 1 maand na 
afronding van het veldonderzoek gereed zijn en ter beschikking worden 
gesteld aan de opdrachtgever en de bevoegde overheid. Desgewenst 
kunnen de resultaten en voorlopige aanbeveling binnen 2 dagen na het 
veldwerk mondeling worden verteld.  
- Na eventuele noodzakelijke aanvullingen en/of aanpassingen zal het 
eindrapport worden vervaardigd. 
- De opleveringstermijn van het definitieve rapport dient in overleg met 
de opdrachtgever te worden vastgesteld, doch zal uiterlijk 3 maanden 
na afronding van het veldonderzoek gereed zijn en ter beschikking 
worden gesteld aan de opdrachtgever en de bevoegde overheid. 
 

Procedure toetsing concept-

/eindrapport door de 
bevoegde overheid 

- Het conceptrapport wordt binnen 1 maand na ontvangst  
beoordeeld door de bevoegde overheid. Hierbij wordt het ondermeer 
getoetst aan dit PvE en het te schrijven PvE voor eventuele 
specialistische deelonderzoeken. ` 
- Pas na schriftelijke goedkeuring door de bevoegde overheid kan het 
definitieve standaardrapport worden afgerond. 
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Verschijning en oplage 
rapport en/of specialistisch 
deelrapport 

- In overleg met de opdrachtgever. 
- Het Bureau Monumentenzorg & Archeologie van de gemeente 
Dordrecht ontvangt ten minste: 
1 analoog exemplaar en 1 digitale versie van het conceptrapport (de 
tekst bij voorkeur in Word-format). 
3 analoge exemplaren en 1 digitale versie van het eindrapport. 
  
Eén eindrapport (analoog) wordt beschikbaar gesteld aan de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De digitale eindrapportage en 
onderzoeksdata dienen te worden aangeleverd aan het e-Depot 
(http://www.dans.knaw.nl/nl/data/info/). 
 

Archismelding Uiterlijk twee maanden na goedkeuring/afronding van het 
standaardrapport dienen de onderzoeksgegevens aan Archis te worden 
gemeld. 
 

 
8. DEPONERING 
Overdracht van vondsten, 
monsters en documentatie 
 

- De onderzoeksdocumentatie zal, na goedkeuring van het rapport 
door de bevoegde overheid en de opdrachtgever, digitaal en/of 
analoog te worden geleverd aan Bureau Monumentzorg en Archeologie 
van de gemeente Dordrecht. Dit dient uiterlijk 2 maanden na 
afronding van de eindrapportage te geschieden en op voorwaarden 
van Bureau MZA en op basis van de KNA versie 3.1. 
- Eventuele vondsten dienen na goedkeuring van het rapport door de 
bevoegde overheid en de opdrachtgever te worden geleverd aan het 
Stadsdepot van de gemeente Dordrecht. Dit dient uiterlijk 2 maanden 
na afronding van het definitieve eindrapport te geschieden, onder de 
voorwaarden van dit depot en op basis van de KNA versie 3.1.  
 
Met betrekking tot de voorwaarden voor aanlevering van vondsten en 
monsters aan het Stadsdepot kan contact worden opgenomen met het 
Stadsdepot; algemeen tel. (078) 639 80 51 of direct met mevr. M van 
Oeveren, collectie beheerder Stadsdepot, tel. (078) 639 80 50, e-
mail: m.van.oeveren@dordrecht.nl 
 

 
9. RANDVOORWAARDEN EN AANVULLENDE EISEN 

Uitvoeringsperiode en 
opleveringstermijn 
veldonderzoek 

- De uitvoerdatum en duur van het veldonderzoek dient in overleg met 
de opdrachtgever te worden vastgesteld. 
- De start en de duur van het veldonderzoek dienen te worden gemeld 
aan de bevoegde overheid. 
 

Uitvoeringscondities 
veldonderzoek 

- De opdrachtnemer zorgt ervoor dat dit PvE op de werklocatie 
aanwezig is. Het dient op verzoek te kunnen worden getoond aan de 
Erfgoedinspectie. 
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Bijlage(1) 

De locatie van het plangebied en de bewoningssporen uit de Late Middeleeuwen die in ten noorden 
van de Amnesty Internationalweg zijn aangetroffen. De weergave van de kerkhil ten zuiden van de 

Amnesty Internationalweg is een gespiegelde projectie die is gebaseerd op opgravingsgegevens ten 
noorden van de weg. 
 

 


