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1. Inleiding

1.1 Inleiding en onderzoekskader

Hamaland Advies heeft in opdracht van de Regionale directie West van de Directie van het
Rijksvastgoed en Ontwikkelingsbedrijf te Den Haag een KNA conform archeologisch bureauonderzoek
uitgevoerd voor het Plangebied Paardenmarkt 1a-c en Kantoorgracht 76 (voorheen Artilleriemagazijn
van Holland en Legermuseum) te Delft, gemeente Delft. In de conceptversie van het rapport is
abusievelijk Paardenmarkt 1 vermeld als onderzoekslocatie. Het adres Paardenmarkt 1 behoorde toe
aan de voormalige kazerne schuin tegenover het onderzochte complex dat de adressen Paardenmarkt
1a t/m 1c kreeg (+ Kantoorgracht 76). De voormalige kazerne is verbouwd tot en daarbij deels
vervangen tot zorginstelling en appartementengebouw en het adres Paardenmarkt 1 is later vervangen

door Paardenmarkt 83/84 + adressen van de appartementen aan de Kantoorgracht1.

Het plangebied is gesitueerd in de noordoosthoek van de middeleeuwse historische kern van Delft en

wordt omsloten door de Paardenmarkt aan de westzijde, de Kantoorgracht in het noorden, het

Oostplantsoen aan de oostzijde en de bebouwing langs de Doelenstraat aan de zuidzijde (zie bijlage

1).

De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen verkoop van de gronden en

opstallen in het genoemde plangebied, waarna mogelijk in delen van het plangebied

grondwerkzaamheden plaats gaan vinden (afbraak nieuwe ‘vleugel’, aanleg kabels- en leidingen,

aanleg nieuwe riolering, etc.). De oppervlakte van het plangebied bedraagt 8.403 m2.

In het kader van de bestemmingsplanprocedure, voorafgaand aan eventuele graafwerkzaamheden,

dient archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden conform de Monumentenwet 1988. De aanleiding

voor het onderzoek vormt de verkoop van de bestaande opstallen in het plangebied en de bestudering

van de mogelijke consequenties voor toekomstig grondverzet in het plangebied door de kopende partij.

Naar aanleiding van overleg met het RVOB en gemeente Delft en op grond van de informatie van de

archeologische beleidskaart van gemeente Delft, geldt voor het plangebied een hoge archeologische

verwachting (middeleeuwse stadskern). Hiervoor geldt een vrijstelling voor bodemingrepen tot 30 m2

en een diepte van 30 cm-mv. Indien de bodemingreep groter is, dan dient voorafgaand aan de

vergunningverlening een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd te worden. In overleg met RVOB

en gemeente Delft is besloten om milieukundige verkennende boringen in het plangebied te laten

begeleiden door een archeoloog. Daarbij moet opgemeerkt worden dat het verkennend

bodemonderzoek door middel van grondboringen niet geschikt is voor het waarderen van

archeologische vindplaatsen. De verkennende boringen geven slechts een indicatie van de aan- of

afwezigheid van archeologische vindplaatsen en de eventuele aard, omvang en diepte waarop de

archeologische resten te vinden zijn. In dit geval was sprake van een gespecificeerde vraagstelling in

relatie tot het Clarissenklooster en is er derhalve voor gekozen om de miliekundige boringen te laten

begeleiden door een senior archeoloog. Mocht de kopende partij besluiten om grondwerkzaamheden

uit te gaan voeren in het plangebied, dan is het noodzakelijk dat in overleg met het bevoegd gezag (de

gemeente Delft), namens deze Archeologie Delft, afgestemd wordt, of en zo ja, welke vorm van

vervolgonderzoek dient te worden uitgevoerd.

Het bevoegd gezag, de gemeente Delft en diens adviseur, Archeologie Delft, zullen de resultaten van

het bureauonderzoek en het veldonderzoek toetsen.

1 Schriftelijke mededeling van dhr. W. Weve, 12 juli 2012.



Project : Bureauonderzoek Archeologie Paardenmarkt 1 a-c en Kantoorgracht 76, Delft

Kenmerk : EKU/DIR/HAMA/2012260

© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 5 van 32

1.2 Doel en vraagstelling van het bureauonderzoek

Het doel van het bureauonderzoek is het verkrijgen van inzicht in bekende en te verwachten

archeologische waarden in- en om het plangebied. Op basis van de verworven informatie wordt een

archeologisch verwachtingsmodel voor de onderzoekslocatie opgesteld.

De volgende vragen zullen, indien mogelijk, beantwoord worden:

 Wat is de bodemopbouw en de vermoedelijke intactheid van het bodemprofiel binnen het

plangebied?

 Kunnen er archeologische vindplaatsen (resten van het Clarissenklooster) in het

onderzoeksgebied aanwezig zijn?

Het antwoord op deze vragen zal worden verwerkt in een archeologisch verwachtingsmodel voor het

plangebied, waarbij aangegeven zal worden of een nader onderzoek door middel van verkennende

boringen nodig zal zijn of niet.

 Is aanvullend onderzoek door middel van verkennende boringen noodzakelijk?

1.3 Werkwijze

Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie

(KNA, 3.2) en bestaat uit de volgende onderdelen:

1. beschrijving van de huidige situatie en de toekomstige situatie (KNA LSO2);

2. beschrijving van de historische situatie en de landschappelijke ontwikkeling (KNA LSO3);

3. beschrijving van de bekende archeologische waarden (KNA LSO4);

4. het opstellen van een archeologisch verwachtingsmodel (KNA LSO5).

Om tot een gefundeerd archeologisch verwachtingsmodel te komen is voor het onderzoek relevant

bronnenmateriaal geraadpleegd. Door informatie uit verschillende invalshoeken samen te voegen

ontstaat de mogelijkheid dwarsverbanden te leggen tussen de diverse brontypen en aan de hand

hiervan een geïntegreerd archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. De gegevens voor het

bureauonderzoek zijn ontleend aan:

 Archis, het geautomatiseerde archeologische informatiesysteem voor Nederland

 geomorfologisch, bodemkundig, topografisch en historisch kaartmateriaal;

 archeologische beleidskaart gemeente Delft;

 bibliotheek Archeologie Delft

 aanvullende archeologische gegevens afkomstig van mw. M. Kerkhof MA (Archeologie Delft)

 aanvullende historische informatie afkomstig van drs. W. Weve (Afd. Monumentenzorg

gemeente Delft)

 Bouwhistorische Aantekening Artilleriemagazijn van Holland, Paardenmarkt 1b-c Delft,

opgesteld door Kamphuis, Bureau voor Bouwhistorie t Delft in opdracht van de

Rijksgebouwendienst, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

(1996).

 aanvullende historische informatie van de heer R. Schapers

 aanvullende bodemkundige en historische informatie van Tauw en Oranjewoud

 archeologische rapporten en publicaties.

Door de grote hoeveelheid beschikbare gegevens over de Paardenmarkt en het Artilleriemagazijn

moesten in het kader het bureauonderzoek keuzes gemaakt worden. Hierdoor zijn noodgedwongen

enkele bronnen buiten beschouwing gelaten, waaronder de afstudeerscriptie die M.S. (Rinus) Verweij

in 1988 gemaakt heeft over het Artilleriemagazijn. Het is niet de bedoeling geweest om volledig te zijn.

Wij hebben ernaar gestreefd om een goed beeld te geven van de ontwikkeling van het plangebied
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vanaf de ontginning in de 12
e

eeuw tot in de huidige tijd. Op basis van de bestudeerde informatie was

het mogelijk om een gespecificeerd verwachtingsmodel op te stellen.

Wij zijn de genoemde personen en instanties zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan het archeologisch

(bureau)onderzoek.

1.4 Beleidskaders

Rijksbeleid

In 1992 werd in Valetta door de Ministers van Cultuur van de bij de Raad van Europa aangesloten

landen het 'Europees Verdrag inzake de bescherming van het Archeologisch Erfgoed', beter bekend

onder de naam 'Verdrag van Malta', ondertekend. De Wet op de Archeologische Monumentenzorg is

op 1 september 2007 in werking getreden. De nieuwe wet heeft zijn beslag gekregen via een wijziging

van de Monumentenwet 1988, aanpassingen in de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en enkele

andere wetten en met de invoering van de Wabo (2010). Met de nieuwe Wet op de Archeologische

Monumentenzorg is het accent komen te liggen op het streven naar het behoud en beheer van

archeologische waarden in de bodem (in situ) en het beperken van (de noodzaak van) archeologische

opgravingen. Uitgangspunt van het nieuwe beleid is tevens het principe 'de verstoorder betaalt'. Bij het

voorbereiden van werkzaamheden die het bodemarchief kunnen verstoren (zoals de aanleg van een

weg, een nieuwe woonwijk, een bedrijventerrein), dient onderzocht te worden of daardoor

archeologische resten verstoord kunnen worden. Als uit het onderzoek blijkt dat er archeologische

waarden aanwezig zijn en deze niet ter plaatse behouden kunnen blijven, dan dient de initiatiefnemer

van het werk de kosten te dragen die gepaard gaan met het opgraven en conserveren van de plaats.

Met de introductie van de nieuwe wet zijn de kerntaken en bestuurlijke verantwoordelijkheden van

gemeenten veranderd. Eén van de belangrijkste consequenties is, dat gemeenten een centrale rol is

toegekend in de bescherming van archeologisch erfgoed. In de wet is bepaald, dat gemeenten door

inzet van een planologisch instrumentarium het archeologisch belang dienen te waarborgen.

Bescherming van het archeologisch erfgoed kan onder meer vorm krijgen door in bestemmingsplannen

regels ter bescherming van bekende en te verwachten archeologische waarden op te nemen. In de

regelgeving is vastgelegd dat in het kader van een omgevingsvergunning van de aanvrager geëist kan

worden dat hij een rapport overlegt waarin de archeologische waarde van het te verstoren terrein

voldoende is vastgesteld. Voor de toetsing van archeologische waarden is een archeologisch bestel

ontwikkeld, waarmee de archeologische waarde van een terrein bepaald kan worden door middel van

een getrapt systeem van onderzoek. In het kader van het vrijstellingsbesluit volstaat in eerste instantie

een bureauonderzoek dat, indien noodzakelijk of gewenst, aangevuld wordt met een inventariserend

veldonderzoek (IVO-P / IVO-O).

Provinciaal Beleid

De provincie is vanuit de Ontgrondingwet (artikel 5, lid 2), Wet Milieubeheer (artikel 1 .2.) en de

Provincie Wet (artikel 145) het bevoegde gezag inzake archeologie. Bij milieueffectrapportages (MER)

en Strategische Milieu Beoordelingen (SMB) kan afhankelijk van de ligging en omvang van het plan

zowel het Rijk, provincie als gemeente optreden als bevoegd gezag. Het archeologie beleid van

Provincie Zuid-Holland is vastgelegd in de Nota Archeologie (Proos, 2011). De nota Regels voor

Ruimte vormt naast de streekplannen het provinciale toetsingskader voor gemeentelijke ruimtelijke

plannen en is tevens het kader wanneer de provincie zelf als initiatiefnemer of opdrachtgever optreed.

In de thans geldende versie (vastgesteld 8 maart 2005) is opgenomen dat (bekende) archeologisch

waardevolle gebieden door middel van een juridische regeling in bestemmingsplannen dienen te

worden beschermd tegen werkzaamheden die zouden kunnen leiden tot verstoring van het

bodemarchief. Voorts is bepaald dat in gebieden die in de CHS zijn aangemerkt als gebieden met een

zeer grote tot redelijke kans op archeologische waarden bij het voorbereiden van ruimtelijke

ontwikkelingen verplicht verkennend archeologisch onderzoek uitgevoerd dient te worden. Op grond
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van het bovenstaande is in gebieden van lage waarde het verrichten van archeologisch onderzoek

niet verplicht.

De provincie wil het archeologisch verhaal beter zichtbaar maken en heeft daarvoor drie instrumenten.

 Een ontwerpgrammatica helpt om archeologische vindplaatsen te visualiseren,

 De toolkit voor gemeentelijke beleidsmakers wordt uitgebreid,

 Een voorbeeldenboek biedt praktische handreikingen en nieuwe ontwerpen

Gemeentelijk Beleid

Met de invoering van de Wet op de archeologische monumentenzorg in 2007 is de

verantwoordelijkheid voor het bodemarchief gedelegeerd aan gemeenten. Sinds 1991 beschikt de

gemeente Delft over een eigen archeologische dienst. In de loop der jaren is deze dienst uitgegroeid

tot een instelling met een regionale functie. Archeologie Delft draagt momenteel de zorg voor het

beschermen en behouden van de archeologische resten in de gemeentes Delft, Midden-Delfland,

Westland en Pijnacker-Nootdorp. De gemeente beschikt tevens over een archeologische

beleidsadvieskaart. In overleg met de gemeente Delft zijn de archeologische beleidskaart en

aanvullende historische en archeologische gegevens uit het archief van Archeologie Delft gebruikt als

toetsingskader voor de archeologische verwachting.

Verder zijn de landelijke en provinciale richtlijnen leidend voor het opstellen en toetsen van het

onderhavig onderzoek.
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Afb. 1; Topografische kaart met de situering van de onderzoekslocatie binnen de zwarte cirkel.
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1.5 Administratieve gegevens

Tabel 1: Gegevens projectgebied

Provincie Zuid-Holland

Plaats Delft

Gemeente
Delft (kadastraal Gemeente Delft, Sectie B,
perceelsnummers 2441, 2442 en 2443)

Toponiem Artilleriemagazijn, Paardenmarkt 1 a-c (Oostplantsoen
139 A en Kantoorgracht 76)

Kaartblad 37
E

Onderzoeksmelding 51605

Huidig grondgebruik
Wonen, atelier en opslag, voorheen Legermuseum en
Artilleriemagazijn van het gewest Holland

Toekomstig grondgebruik
Woningen, kantoor- en bedrijfsruimtes, atelierruimtes
en/of een museale invulling (n.t.b.).

Publiekrechtelijke beperkingen
Ja (besluit op basis van Monumentenwet 1988)

Rijksmonument

Omvang van het object 8.403 m2

Bodemtype Stadsophoging (antropogeen)

Geomorfologie

Mariene en perimariene afzettingen van de

laagpakketten van Walcheren en Wormer (voorheen

afzettingen van Duinkerke en Calais)

Periode Late Middeleeuwen t/m Nieuwe Tijd

Het hoekcoördinaten van het plangebied zijn:

NO: 84.405 / 448.093

ZO: 84.461 / 448.018

ZW: 84.390 / 447.971

NW: 84.356 / 448.048

De hoogte van het plangebied bedraagt circa 1,30 m + NAP (bron: www.ahn.nl).
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2 Bureauonderzoek en verwachtingsmodel

2.1 Landschapsgenese

Inleiding

In de laatste ijstijd, het Weichselien (120.000-11.700 jaar geleden), bereikte het landijs Nederland niet.

Tijdens het Pleniglaciaal veranderde het landschap in een open taiga-achtig landschap met

geïsoleerde bosopstanden, dwergstruiken, heide en kruiden. Gedurende het Weichselien raakten de

diverse dalsystemen voor een belangrijk deel opgevuld met smeltwaterafzettingen, veen en klei.

Tussen 32.500 en 19.000 jaar geleden werd het steeds droger en kouder. In uitgestrekte delen van

Nederland werd een dikke zwakgolvende deken van fijn stuifzand afgezet. Tussen 13.000 jaar en

11.500 jaar geleden werden veel dalen opgevuld met stuifzand. Dit werden later de belangrijkste

woongebieden. Na de laatste IJstijd ontstond het huidige landschap. Aanvankelijk waren alleen de

drogere delen zoals de strandwallen en de oeverwallen en rivierduinen bewoond. Later werden ook de

lagere (nattere) delen van het landschap ontgonnen en bewoond.

Geomorfologie en bodemgesteldheid; Holoceen

De diepere ondergrond van Delft bestaat uit Hollandveen waarop zeeklei (marine en perimariene van

de Laagpakketten van Walcheren en Wormer) is afgezet. Volgens de Geologische Kaart van

Nederland blad 37 West en Oost en de Bodemkaart van het Westland van Van Liere ( 1948), bevinden

zich ter hoogte van Delft op de top van de geulafzettingen van Duinkerke I, volgens de nieuwe

lithologie de ‘Gantel Laag’ (onderdeel van het Laagpakket van Walcheren, 300-50 v.C., vermoedelijk

aansluitend op de hoofdbedding van de Gantel) vaak een donkerblauwgrijze, humusrijke kleilaag die

aangeduid wordt als ‘Woudgronden’. Deze laag duidt op een vegetatiehorizont in de top van de

afgezette klei, of is de minerale neerslag van een veenlaag boven deze klei. De horizont is gevormd

voor, tijdens of na de Romeinse tijd en toont het niveau dat in de Romeinse tijd als loopvlak werd

gebruikt. Op de hogere geulafzettingen komen deze afzettingen voor tot aan of nabij het huidige

oppervlak, voor zover ze niet zijn afgedekt door middeleeuwse ophogingen (Bult, 2002, 19).

Op de Bodemkaart 1:50.000 (afb. 2) is het gebied ongekarteerd vanwege de ligging in de stadskern

van Delft. Uit extrapolatie van bodemgegevens buiten de bebouwde kom valt te herleiden dat de

oorspronkelijke bodem waarschijnlijk bestaan heeft uit een combinatie van tochteerdgronden (Stiboka,

1987: code pMo80 met grondwatertrap III) en moerige gronden (Stiboka, 1987: code Wo en

associaties daarvan). Een tochteerdgrond is een zeekleigrond met een donkere boven- grond met een

mineraal humusgehalte op een slappe ondergrond. Moerige gronden zijn gronden met een ongerijpte

ondergrond van klei of zavel.
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Afbeelding 2: Uitsnede uit de Bodemkaart met de situering van het plangebied binnen het rode kader. (bron:

Archis2)
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2.2 Historische ontwikkeling van het plangebied

Oudste bronnen

De oudste bronnen die een directe of indirecte relatie hebben met het plangebied dateren uit de 11
e

eeuw. Bekend is dat Floris I, graaf van Holland, tijdens zijn regeringsperiode (1049-1061) onder andere

19,5 hoeven heeft geschonken aan beide zijden van de Delf, die later het ambacht Abtsrecht zouden

vormen. Het is de oudste vermelding van het gegraven kanaal de Delft (de huidige Deltse Schie),

waaraan later de nederzetting Delft werd gesticht. Volgens Raue (1982, 39) is de oudste

ontginningskern van deze nederzetting gelegen aan de Schie binnen het grafelijke domein, de Hof van

Delft. De eerste bedijkingen in het Westland, samen met de partiële bekading van de Hof van Delft en

het graven van het oudste deel van de ‘Delf’ hebben plaatsgevonden voor circa 1164. Graaf Floris III

was na 1164 belast met de herbedijking van de door overstromingen aangetaste landstreken en

besteedde de herbedijking aan bij verschillende kloosters (o.a. de abdij van Egmond en het

Cisterciënzer klooster in Ter Doest, ten noorden van Brugge). Zodoende ligt de Paardenmarkt in een

zone die vermoedelijk al in de 12e eeuw ontgonnen is. De oudst betrouwbare kaart die dit

verkavelingpatroon weergeeft is die van Kruikius uit 1712. Hierop is te zien dat de verkavelingen

gekenmerkt worden door een oost-west georiënteerd slotenpatroon. De kavels bestaan uit

rechthoekige blokken, die samen een strokenverkaveling vormen. Deze verkavelingen strekken zich uit

van de Oude Delft in het westen tot aan de Hoornseweg in Den Hoorn en de Tanthofkade (Bult, 2002,

13). Dit gebied is oorspronkelijke ontgonnen als hofland dat behoorde bij een grafelijke curtis, waarvan

het centrum vermoedelijke op de huidige Markt in de nabijheid van het stadhuis van Delft moet worden

gezocht. Een nieuw inzicht in deze materie is dat de locatie eerst nabij het later klooster Koningsveld

lag en dat deze rond 1252 is verplaatst naar de locatie van het huidige stadhuis
2
In de loop van de 12e

eeuw ontstond er een bescheiden handelsnederzetting in de directe nabijheid van de grafelijke hof.

Deze groeide in de loop van de 13e eeuw uit en kreeg in 1246 stadsrechten. De jonge stad werd toen

in het westen begrensd door de Oude Delft. Sindsdien is het stedelijke rechtsgebied in drie fasen naar

het westen uitgebreid en kreeg de westelijke stadrand zijn definitieve begrenzing in 1355. Tot deze

uitbreiding behoort ook het plangebied met de latere Paardenmarkt.

Volgens de tekst van de Delftse charter uit 1355 (Van Mieris, 1754, 39) blijkt dat men van de

zuidwestelijke paal 34 gaarden of 192,12 meter naar het oosten toe ging uitbreiden en vandaar nog

een 34 gaarden ‘op elc ende tote der ouder vrihede toe’. Uit de regesten van de abdij van Rijnsburg en

uit de Kerkelijke Rentenboeken van 1400 en 1474 is bekend dat het gehele gebied begrensd door de

Molslaan, Brabantse Turfmarkt, Zuiderstraat en de oostelijke stadsvest in een zeer snel tempo is

volgebouwd, waarbij opvallend is dat nergens tijns op geheven is (Raue, 1982, 90). De oostelijke

ontginning van de stad heeft plaatsgevonden vanuit het noorden, op grond van de richting van de

blokscheidingen en de verkaveling vanuit het stadsgebied naar het oosten. Er waren geen

domeinstructuren en er was in het beginstadium vrijwel geen bewoning. Pas vanaf de 14
e

eeuw werd

het gebied geleidelijk ingericht en volgebouwd. De middeleeuwse stad werd tot in de 16e eeuw

omgeven door een versterking, gevormd door een aarden omwalling met stadspoorten en muren,

waltorens en een omgrachting. Daarna wordt vanaf het derde kwart van de 16e eeuw de stad

gebastioneerd (zie kaart Van Deventer, afb.3).

2
Schriftelijke mededeling van mw. M. Kerkhof MA, naar aanleiding van mondelinge communicatie met

drs. E. Bult (2012), voormalig gemeentelijk archeoloog van Delft.
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Afb. 3; Stadsplattegrond van Jacob van Deventer uit circa 1560. Het plangebied is gesitueerd binnen

het rode kader.

De Doelen

Met de stadsuitbreiding is het gebied van het Doelenkwartier ten oosten van de Verwersdijk verkaveld,

waarbij onder meer de lakenramen ontstonden en de Oude Doelen. De doelen waren het onderkomen

van de schutterij die rond 1400 uit circa 100 handboog- en voetboogschutters bestond, die verenigd

waren in de Ridderlijke Confrérie, een broederschap (Hilkhuijsen, 1996). In 1580 werd de

broederschap vervangen door een nieuwe stadsschutterij die uit vier vendels of compagnieën van zes

rotten en 20 man bestond (zie afb. 4). Enkele jaren later bestond het aantal schutters uit 32 per rot.

Vanaf 1580 bestond de bewapening uit de piek en een musket.
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Afb. 4; Het Delfste Schuttersgilde geschilderd in 1592 door Jacob van Delff.

Geschoten werd er in banen op een lei waaraan een gans hing. De baan zelf bestond uit een ondiepe

watergang die aan weerszijden door een haag afgescheiden was. Op historische kaarten is te zien dat

er aanvankelijk sprake was van 1 lange baan in noord-zuid richting die in latere tijd door twee parallele

kortere oost-west georiënteerde schietbanen vervangen werd (mondelinge mededeling W. Weve). Uit

een opmeting van het gebied door Johan van Beest in 1644 is bekend hoe de wegenaanleg er in het

stadsdeel rond de Doelen heeft uitgezien voor de kruitramp in 1654. Er stonden onder andere

wevershuisjes.

De ontwikkeling van het Doelengebied maakte het aanleggen van verbindingswegen met het oude

stadsdeel noodzakelijk. Als gevolg hiervan is een aantal stegen naar de Voorstraat ontstaan, die later

als gevolg van de kruitramp en de herverkaveling van het Doelenkwartier, weer zijn verdwenen of

verplaatst.

Omdat bij de aanleg van de stegen na 1355 gebruik is gemaakt van reeds bestaande poorten naar

achterterreinen westelijk van de Verwersdijk, kunnen de tijnsen als gevolg van overname van dergelijk

particulier bezit door de stad zijn vervallen (Raue, 203).Ten oosten van de Verwersdijk was de

structuur van de bebouwing veel opener als gevolg van de daar voor 1644 aanwezige lakenramen en

het Doelengebied met een klooster aan de Verwersdijk-oostzijde en het Clarissenklooster in de hoek

tussen de Kantoorgracht en de stadsvest. Na de kruitramp in 1654 ontstond op dit terrein de

Paardenmarkt met het Artilleriemagazijn van Holland en de terreinen waarop later de TU bibliotheek en

de gebouw van Weg en Waterbouwkunde zijn gebouwd.
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Het Clarissenklooster

Het oudste bekende klooster van Delft was Koningsveld aan de Rotterdamseweg, in 1251 gesticht

door Ricardis, de tante van graaf Willem II van Holland. Het klooster behoorde tot de orde der

Norbertinessen. De magazijnen van het Artilleriemagazijn van Holland staat op de plek waar zich voor

de kruitramp van 1654 het rond 1410 gestichte Clarissenklooster bevond. Het klooster is in 1573

gesloopt en kreeg toen een andere functie. De klooster Onze-Lieve-Vrouwe van Nazareth, bewoond

door Clarissen, was de vrouwelijke pendant van het minderbroedersklooster dat op de huidige

Beestenmarkt stond. De orde

der minderbroeders of

Franciscanen was gesticht in

de 13e eeuw door St.

Franciscus van Assisi. De

clarissen gingen terug op zijn

volgelinge Sint-Clara. De

Clarissen waren een

zogenaamde bedelorde, wat

inhield dat zij leefden van

aalmoezen. Omdat zij weinig

materiële bezittingen hadden,

komen het klooster weinig

voor in de schriftelijke

bronnen.

Afb. 5; Oudst bekende

afbeelding van het

Clarissenklooster. Detail van

het schilderij “Delft na de

stadsbrand van 1536” uit

Museum Het Prinsenhof.

Bron: Gemeentearchief Delft.

Toen Delft zich in 1572 aansloot bij de strijd van Willem van Oranje tegen het katholieke Spaanse

gezag, werden de kloosters in de stad opgeheven. De katholieken van de stad mochten de kapellen

van het Oude Gasthuis en het Sint Jorisgasthuis nog blijven gebruiken totdat ook die in 1579 werden

verboden. Het verbod leidde ertoe dat het Clarissenklooster in 1573 door de nonnen werd ontruimd.

De gebouwen kregen daarna een andere bestemming, ze werden in gebruik genomen als

artilleriemagazijn van het gewest Holland en West-Friesland. In de kapel en de kelder van het klooster

sloegen de Staten van Holland en West-Friesland salpeter en zwavel op, benodigdheden voor de

bereiding van kruit. De hof van het klooster werd gebruikt voor de opslag van vuurmonden en het

buskruit. De kruitontploffing op 12 oktober 1654 vlak in de buurt van het klooster moet aanzienlijke

schade hebben toegebracht aan het klooster. Als er iets van het klooster overbleven was, dan zou dat

volgens bouwhistoricus ir. J. Kamphuis (1996) het gedeelte aan de Kantoorgracht geweest moeten

zijn. Dit restant is waarschijnlijk na de ontploffing, in al dan niet herbouwde vorm, gebruikt als

opslagruimte voor militaire goederen. Op 13 juli 1671 werden op de geruimde puinhopen van het

klooster de eerste stenen gelegd voor de opslagruimte van het grove geschut (de affuitenloods) van

het Artilleriemagazijn van Holland. Dit gebouw werd in 1675 voltooid ter plaatse van de voormalige Hof

van het Clarissenklooster aan de kant van de Paardenmarkt (Vink et al, 1996).

Het Artilleriemagazijn van Holland

Het voormalige ‘Artilleriemagazijn van Holland’ bestaat tegenwoordig uit een achttal gebouwen die

gelijkmatig rondom drie binnenplaatsen gegroepeerd zijn. Het is organisch gegroeid tussen 1671 en
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1989 tot het complex zoals we dat heden ten dage kennen. In de afbeelding hieronder zijn de

afzonderlijke gebouwen van het complex weergegeven.

Het oudste nog geheel intacte gebouw (A) is de zogeheten ‘Affuitenloods’ die in 1671 opgeleverd is.

Hoe dit oorspronkelijke gebouw eruit

gezien heeft is te zien op een prent

van Rademaker van omstreeks 1730

(afb. 7). Tussen 1754 en 1989 is het

gebouw meerdere keren verbouwd

geweest ten behoeve voor de

verschillende functies die het pand

gehad heeft .

Het oudste maar niet meer intacte

gebouw (B) is het voormalige

“Waag- en keldergebouw”. Het

gedeelte aan de Kantoorgracht is

mogelijk opgetrokken uit de laatste

restanten van het voormalige

Clarissenklooster dat met de

kruitramp verloren is gegaan. Het

was in de 18
e

en 19
e

eeuw in gebruik

als opslag van vaten met salpeter en

handgranaten. Door de vele

bouwactiviteiten nadien, is de

ouderdom van het huidige gebouw

niet vroeger dan 1830 (Kamphuis,

1996, 20).

Afb. 6; Schets met de indeling van

het militaire complex, voordat het in

gebruik genomen werd als depot van

het Legermuseum.

Gebouw C is het feitelijke

‘Salpetermagazijn’ dat tussen 1746

en 1750 gereed kwam. Het

langgerekte gebouw meet 75 x 13

meter en betaat net als de

‘Affuitenoods’ uit een tweebeukige begane grondverdieping en een kap. Bijzonder is de kapconstructie

die bestaat uit zogenaamde ‘Philibertspanten’ of schenkelspanten.

Het oudste deel van het ‘Vuurwerkerslaboratorium’ (D) is vermoedelijk in 1787 gereed gekomen en

bestond oorspronkelijk uit een ‘corps de garde’. In 1824 is dit ‘oude steene wachthuis’ verlengd

waarmee ook functie veranderde. Voor de Tweede Wereldoorlog zijn nog enkele verbouwingen

uitgevoerd waarbij de indeling van het oude wachthuis sterk werd vereenvoudigd. Om het complex

geschikt te maken als depot en werkplaats voor het Legermuseum werd het in 1989 grondig

aangepast. Het werd zodanig aangepast, o.a. met een takelinstallatie, dat het mogelijk werd om

onderhoud en restauratie aan grote objecten zoals legerauto’s en geschut uit te kunnen voeren.
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Gebouw E bestaat uit de ‘Pyrotechnische werkplaats’ die in 1860 op het zuidelijke deel van de grote

binnenplaats werd gebouwd. Door de realisatie van dit gebouw werd de grote binnenplaats in een

noordelijke en een kleinere zuidelijke binnenplaats opgedeeld. Na realisatie is het in 1875, 1890, 1904,

1927 en tot slot in 1989 aangepast aan de wensen.

Afb. 7; Pentekening van de Affuitenloods (gebouw A) door A. Rademaker uit 1730.

Het ‘Bureau van den Kapiten Vuurwerker’ (H) is een eenvoudig gebouwtje met een plattegrond van

13 x 6,5 meter en bestaat uit 1 bouwlaag met een zadeldak. Het werd in 1835 als bureau in de

zuidoostelijke hoek van het complex tegen de oude ommurig naast het ‘Vuurwerkerslaboratorium’

gebouwd. In 1904 werd het verbouwd tot woning (Kamphuis, 1996, 27).
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Gebouw JK bestaat uit het voormalige ‘Scheikundig Laboratorium’ dat in 1838 is gebouwd. In het

gebouw was een centrale werktafel met een speciale opvangbak voor chemicaliën en een

rioolafvoerbuis aanwezig. Ook was er een ruimte voor een instrumentmaker en een ruimte voor het

doen van proeven aanwezig. Ook het laboratorium is in 1904 opgesplitst in twee woningen. Het

interieur van de eerste verdieping van de oostelijke woning is nog vrijwel geheel in de staat van 1904

bewaard gebleven.

Afb. 8; Foto van de gevelsteen met de herinnering aan de eerste steenlegging van De Affuitenloods.

Depot van het Legermuseum

In december 1940 besloot het bestuur van het Nederlandsch Legermuseum tot de verhuizing van het

legermuseum naar Leiden, waar het ministerie voor dit doel het voormalige Pesthuis had aangekocht.

Door de Tweede Wereldoorlog duurde het echter geruime tijd voor de verhuizing een feit was. Na een

periode van opbouw en inrichting werd het museum in Leiden in 1956 voor publiek geopend. De

stichting had een jaar eerder haar naam gewijzigd in Het Nederlands Leger- en Wapenmuseum

Generaal Hoefer. Eind 1959 kreeg het museum ook de beschikking over het zeventiende-eeuwse

gebouwencomplex het Armamentarium te Delft. In dit Armamentarium was door het ministerie van

Defensie allerlei oorlogsmateriaal bijeengebracht, voornamelijk munitie en geschut, in 1945 door de

Duitsers in Nederland achtergelaten. Dit diende in de eerste jaren als studieverzameling voor

beroepsmilitairen om kennis op te doen over allerlei militaire technieken, maar bleek al snel verouderd.

Daarom besloot de staatssecretaris van Defensie deze verzameling aan de stichting over te dragen. In

1973, toen het museum 60 jaar bestond, verleende Hare Majesteit het predicaat Koninklijk aan de

stichting. Op voorspraak van de staatssecretaris van Defensie werd binnen zijn ministerie en dat van

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu financiering gevonden voor de renovatie van het

Armamentarium in Delft. Er volgde een radicaal programma van restauratie en renovatie, dat acht jaar

duurde. Op de Paardenmarkt werden aanwezige defensiegebouwen summier ingericht als depot (bron:

www.legermuseum.nl). Deze situatie heeft bestaan tot augustus 2011. Daarna is het depot vanwege

vergaande bezuinigingen overgebracht naar het Militaire Luchtvaartmuseum in Soesterberg. Door de

overplaatsing van het depot zijn de gebouwen aan de Paardenmarkt leeg komen te staan.
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Met het oog op de voorgenomen verkoop van het terrein en de gebouwen door het Rijksvastgoed en

ontwikkelbedrijf van het Ministerie van Financiën wordt een risico inventarisatie verricht, waarvan ook

deze archeologische studie deel uit maakt.

Afb. 9; Impressie van

de binnenplaats van

depot van het

Legermuseum aan

de Paardenmarkt in

de jaren ’70 van de

vorige eeuw.
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2.3 Archeologische waarden

In het plangebied heeft al eerder archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Binnen een straal van 1

km rond het plangebied zijn in Archis (II) een zevental archeologische onderzoeken en waarnemingen

bekend (zie tabel 2). In de onderstaande tabel (2) zijn de in Archis geregistreerde
vermeldingen opgenomen in een straal van 250 meter rondom het plangebied.

Tabel 2: Monumenten, Waarnemingen, Vondsten en Onderzoeken <250 meter rondom de grenzen van het plangebied

(bron: Archis)

CAA-

nr.

Ligging

t.o.v.

plangebied

Onderzoeksvorm /

Vondsten

Advies / Periode

Onderzoek 40175 Grenst aan

de

westrand.

Bureauonderzoek Delftse

Schie en Vliet (ADC 2006)

Verkennend onderzoek m.b.v. sonar

en multibeam, evt. begeleiding

Waarneming 413308 Grenst aan

de westrand

Proefputten en begeleiding

riolering Paardenmarkt

door Archeologie Delft

Diverse muren, mogelijk van het

Clarissenklooster en een kade van

inmiddels gedempte gracht.

Waarneming 413306 116 m

W/Z.W.

Beerput en waterput in het

Hofje van Pauw aan de

Paardenmarkt

De putten zijn aangetroffen tijdens

een bodemsanering en konden in situ

bewaard blijven.

Waarneming 21997 99 m N.O. Waarneming bij het

doorgraven v. stadswal

Toponiem: St. Hubertustoren.

Waarneming door Bult, 1992.

Waarneming 408637 Grenst aan

de

noordrand

Waarnemingen bij niet

archeologische

graafwerkzaamheden bij

de Duijvelsgatbrug.

Resten van de Duyvelsgatmolen

gedocumenteerd door Archeologie

Delft.

Waarneming 413296 239 m

Z/Z.O.

Waarneming tijdens

aanleg van een riolering op

de Raam in 2009.

Dichtgemetselde waterput uit de 18e

of 19e eeuw gedocumenteerd door

Archeologie Delft.

Overige relevante onderzoeken

In 1981 werden tijdens de sloop van een blokje huizen aan de zuidzijde van de
Paardenmarkt oude funderingen gevonden (Knook, 1981). Het betrof de huizen
Paardenmarkt 19 tot en met 35 en Doelenstraat 58 tot en met 70. Op 28 mei 1981 werden
de funderingen door de Technische Hogeschool onderzocht en gedocumenteerd (afb. 10).

De aangetroffen
resten zijn in 1981
geïnterpreteerd en
beschreven door de

toenmalige
gemeentelijk

archeoloog Epko Bult.
Het muurwerk behoort
toe aan een landhoofd
dat bestond uit een
lange muur met een
driehoekige uitbouw.

Afb. 10; Uitgewerkte
veldtekening met de
in 1981 op de
Paardenmarkt en
Doelen aangetroffen
muurresten.
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De uitbouw werd aan beide zijden geflankeerd door gebouwen. Westelijk van het landhoofd
werd nog een rechthoekig gebouw aangetroffen. De gebouwresten konden niet gedateerd
worden aan de hand van het vondstmateriaal dat in de bijbehorende beerputten werd
aangetroffen. Op grond van het baksteenformaat zijn de resten gedateerd in de 17

e
eeuw.

Op grond van kaartmateriaal is verondersteld dat het ging om resten van de
(Schutters)Doelen. Aan de hand van de stadsplattegrond van Delft door Blaeu uit 1648 kon
het landhoofd eenvoudig getraceerd worden. De bebouwing ten weerszijden van het
landhoofd bestond uit twee schuttersplaatsen, de gebouwtjes ten noorden van de sloten als
doelen. De sloten moesten voorkomen dat er mensen in de baan van het schot zouden
kunnen lopen. Bij de ontploffing van het kruitmagazijn in 1654 zijn de beschreven gebouwen
verloren gegaan.

Bij de aanleg van nieuwe riolering tussen de Kantoorgracht en het Raam over de
Paardenmarkt in 2009, konden door de archeologische dienst van Delft enkele
waarnemingen worden gedaan. De riolering werd niet aangelegd in een bestaand tracé,
maar door tot op dat moment onverstoorde grond. Voorafgaand aan de aanleg van het riool

waren in 2008 al twee
proefputten gegraven om te
controleren of een begeleiding
van de werkzaamheden
daadwerkelijk resultaten op
zouden leveren. In maart 2009
is het verleggen van de kabels
en leidingen archeologisch
begeleid en in juli 2009 is de
daadwerkelijke aanleg van het
riool eveneens begeleid. Het
onderzoek heeft een aantal
muren opgeleverd (afb. 11).
Het betreft o.a. de muren van
een kade van een inmiddels
gedempte gracht. Daarnaast
werden muren aangetroffen
die waarschijnlijk behoorden
bij het middeleeuwse
Clarissenklooster dat vanaf
1410 tot de kruitramp in 1654
op deze locatie gestaan heeft.

Afb. 11; Foto van de in 2009
tijdens de archeologische
begeleiding aangetroffen
muurresten. Bron: Archeologie
Delft.

Naast muurwerk werden diverse aardewerkscherven gevonden met een datering in de Late
Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd (bron: memo Archeologie Delft).
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De heer Weve van afdeling Monumentenzorg (Gemeente Delft) heeft de aangetroffen resten
rond de Paardenmakrt in combinatie met de beschikbare historisch en iconografische
bronnen in 1989 opnieuw geïnterpreteerd en afgebeeld in zijn ‘provisorische morfologische
atlas’

3
. Daarbij was hij in staat om op grond van het schilderij van de stadsbrand een

reconstructie van de aangetroffen resten van voor de kruitramp te maken. Het bewuste
schilderij (zie afb. 5) beeldt de Schutterdoelen ten noorden van de Doelenstraat niet
herkenbaar af. Wel is ten zuiden van die straat iets zichtbaar dat op een schietbaan lijkt.
Verder is op het terrein van de lakenramen een mast te zien die gebruikt zou kunnen zijn bij
het ‘papegaaischieten’. Dit geldt ook voor de stadsplattegrond van Delft door Braun en
Hogenberg die in 1581/1593 is gepubliceerd, maar vermoedelijk op oude voorbeelden
teruggaat. Of het een schietbaan betreft is niet 100% zeker. Het zou mogelijk ook een
lijnbaan o.i.d. geweest kunnen zijn (schriftelijke mededeling W. Weve, 2012).

Afb. 12; Door Weve veronderstelde situatie direct na de stadbrand (1536) en dezelfde
situatie in afbeelding 13 rond circa 1632. Bron: W. Weve, Gemeente Delft.

3
(manuscript Dienst Stadsontwikkeling, Delft 1989).
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Afb.13.; Veronderstelde situatie in het plangebied rond circa 1632. Bron. W. Weve,

Gemeente Delft.

Waarnemingen van de heren A. en R. Schapers

Belangrijke informatie over de archeologische en bouwkundige resten in ondergrond van het
Artilleriemagazijn en de Paardenmarkt is afkomstig van de heren A(ad) en R(ob) Schapers
uit Delft. De heer R. Schapers is al enkele decennia werkzaam in het Legermuseum,
waarvan het depot tot augustus 2011 in het Artilleriemagazijn gevestigd was. De heer R.
Schapers heeft zoveel mogelijk fotomateriaal verzameld van het complex in oude staat en
heeft twee jaar geleden aan de buitenzijde van de gebouwen foto's gemaakt van
funderingen tijdens rioleringswerkzaamheden. Uit hoofde van zijn functie en uit
belangstelling heeft hij veel historische informatie over het complex verzameld en diverse
opmetingen verricht van muurwerk dat tussen 1990 en 2011 bij diverse
graafwerkzaamheden en verbouwingen tevoorschijn kwam. Het volgende verslag en de
bijbehorende situatieschetsen zijn afkomstig uit de collectie van de heer R. Schapers.
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“Waarnemingen bij grondwerk voor aanleg van gas en waterleidingen en van een
schoonwater riool, direct naast de voormalige oostelijke kademuur van de Lakengracht in het
voorjaar, zomer en najaar van 2009:

Bij de werkzaamheden zijn diverse funderingen en puinlagen aangesneden en voor een
groot deel verloren gegaan door bovengenoemde aanleg.

Alle vermeldde maten en afstanden zijn bij benadering weergegeven,daar het niet mogelijk
was deze exact in te meten tijdens de werkzaamheden.

Het totale kloosterterrein werd begrensd door de huidige Kantoorgracht, 3 sloten (de
binnenwalsloot, de sloot haaks op de Kantoorgracht welke is opgegraven bij de aanleg van
het Ipsegebouw en een sloot haaks op de wal langs het voormalige bleekveld.

De grondvorm is een min of meer onregelmatig vierkant.

De noordkant ( Kantoorgracht) 82 meter, oostkant 82 meter, zuidkant 86,5 meter en de
westkant 92 meter.

Aan de westzijde is door de aanleg van de verlengde Lakengracht na 1654 een strook van
90 meter lang en 7,5 meter breed totaal vergraven.

Ab. 14; Dwarsdoorsnede van de aangetroffen muurresten. Bron: R. Schapers.

Conclusies op grond van de metingen van de heer R. Schapers:

De onderstaande nummers en letters corresponderen met de nummers en letters in
afbeelding x.

1 - De noordelijke ringmuur van het klooster langs de Kantoorgracht liep door onder het
huidige hoekgebouw op de Paardenmarkt als 15

e
eeuwse muur tot tegen de oostelijke

kademuur van de voormalige Lakengracht.
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2 - De 2
e

muur liep parallel hiermee op 4 meter afstand en draagt nu nog deels de
rechterzijmuur van het hoekgebouw. De muur liep onder de stoep door, onder de straat was
alleen het puinbed aanwezig tot tegen de oostelijke kademuur van de gracht.

3-4-5 - Vervolgens naar rechts het verlengde van de 3 muren bij de kapel, zoals deze zijn
opgegraven door de O.W.D. in1988. Ook deze 3 muren waren onder de stoep zichtbaar als
muur, onder de huidige straat als puinbed tot tegen de oostelijke kademuur van de gracht. Al
deze muren waren met een puinbed eronder ingegraven tot in de ongeroerde klei op 2,3
meter diep gemeten vanaf huidig straatniveau.

6-7 - Tussen de twee kapelmuren waren twee verbindingsmuren aangebracht, 1 20cm
vanuit de huidige voormuur en 1 op 4,2 meter vanuit de voormuur (eind 16

e
-begin 17

e

eeuwse steen)

8 - Ongeveer 3 meter naast de zuidelijke kapelmuur werd een geruimd skelet aangetroffen
op 2 meter diepte tussen 17

e
eeuws puin in een kuil. Het lijkt erop dat de begraving

doorsneden is door de aanleg van de kademuur voor de Lakengracht en vervolgens met
puin van hetzelfde formaat steen(17x9x4 cm) is ingegraven. De situering van de begraving
komt overeen met de twee graven in de pandgang die gevonden zijn bij de opgraving uit
1988. De funderingen 1 t/m 5 hadden allen dezelfde opvallende rode baksteen van dezelfde
maat (22x10x5 cm) en ook dezelfde aanlegdiepte met puinbed van 2,3 meter wat lijkt op 1
bouwfase.

9 - Ook de westelijke ringmuur, zoals ingemeten door Bas Penning had dezelfde had
dezelfde steensoort. Tussen de Paardenmarkt en de wal zijn onder de straat over de gehele
lengte geen funderingen of uitbraken te zien geweest,zodat de begrenzing van de
voormalige bebouwing de huidige rooilijn zal zijn.

Uit het profiel zoals gegraven voor de aanleg van het schoonwater riool over de
Paardenmarkt blijkt, dat gemeten vanaf de hoek Kantoorgracht/Paardenmarkt er vanaf 24
meter tot 56 meter geen funderingen of uitbraken aangesneden zijn, zodat op dit middendeel
van het terrein geen bebouwing ter plaatse heeft gestaan.

Afb. 15; Plattegrond met de aangetroffen muurresten. Bron: R. Schapers.
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In gebouw A van het complex duiken aan de rechterzijde de kapspanten van het 63 meter
lange gebouw richting ingang door een bodemdaling (richting kruitexplosie 1654).

In gebouw C van het complex is een dubbele zakking in het metselwerk te zien met een
breedte van 3 tot 4 meter, waarschijnlijk de locatie van de gedempte sloot aan de zuidzijde
van het voormalig kloosterterrein.

Op dezelfde hoogte van het complex stopt de westelijke ringmuur (9) , ingemeten door Bas
Penning.

10 - In het hoekgebouw Kantoorgracht/Paardenmarkt bevindt zich thans nog op18,27 meter
vanaf de voorzijde een achtergevel,die gedeeltelijk bestaat uit baksteen van
21x10x5/21x10,5x5 cm, origineel metselwerk, zodat dit waarschijnlijk het enige
bovengrondse kloosterdeel is (dit wordt bevestigd door het bouwhistorischonderzoek van ir.
J. Kamphuis).

Deze muur staat in de lengterichting van de explosie uit 1654, zodat deze waarschijnlijk
overeind gebleven is. Bij verschillende huizen aan de Geerweg en Verwersdijk zijn ook nog
15

e
-16

e
eeuwse muren te zien die in de lengterichting van de drukgolf van de explosie

gestaan hebben.

Gebouw B had volgens beschrijvingen uit de 18
e

eeuw een kelder met gewelven, die toen al
in slechte staat waren. Hetzelfde gebouw had al vanaf 1578 de functie als ammunitiehuis
voor opslag.

Voor opslag van zwaar materiaal lijkt het niet handig om een gebouw met gewelven en/of
kelder te ontwerpen. Op een foto uit 1915 heeft het gebouw aan straatzijde muurankers op
2,1 meter boven straatniveau. Dan zou er alleen een ondiepe kelder geweest kunnen zijn,
wat logisch is gezien de hoge grondwaterstand ter plaatse. Mogelijk is bij herbouw rond
1667 gebruik gemaakt van een oudere fundering en/of kelder.

Op het schilderij van de stadsbrand uit 1536 heeft het klooster aan de voorzijde (westkant)
een randbebouwing voor de kapel, wat inhoudt dat de voorzijde van de kapel ter plaatse van
de voormalige Lakengracht gestaan zal hebben en dus vergraven zal zijn.

Omdat alle gevonden funderingen tussen 60 en 80 cm diepte aanwezig zijn zal hier niet de
kruitexplosie plaatsgehad hebben,maar meer richting ingang van het complex.

Bij plaatsing van het nieuwe hekwerk aan de Kantoorgracht in nov.2011 was bij grondwerk
de noordelijke 15

e
eeuwse muur zichtbaar over 4,9 meter tussen de twee bestaande

gebouwen. 1,5 Meter uit de linkerkant lag haaks hierop een 0,88m brede funderingsmuur uit
de 15

e
eeuw die verder het terrein inliep.
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2.4 Archeologisch verwachtingsmodel

Op grond van de bekende geologische, landschappelijke, aardkundige, archeologische en historische

gegevens in en rond het plangebied kan de archeologische verwachting worden bepaald. De

archeologische verwachting van het plangebied is conform de archeologische beleidskaart van

gemeente Delft hoog voor alle perioden vanaf de Romeinse Tijd. De kans op bewoning uit de

Prehistorie is uiterst gering. De bewoning uit de Vroege Prehistorie bevindt zich in en rond Delft vooral

op de hogere delen van de strandwalafzettingen. Deze ontbreken in het plangebied.

Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd

Na ontginning van het plangebied en toevoeging aan de stad in 1354, wordt de locatie vanaf circa

1410 voor het eerst bebouwd met het Clarissenklooster. De oudst bewaarde afbeelding van het

Clarissenklooster is het schilderij “Delft na de stadsbrand van 1536” dat in Museum het Prinsenhof in

Delft hangt. Op het schilderij is het schilderij afgebeeld als een carré-vormig gebouw rond een

binnenplaats met een waterput. De rechtervleugel die grenst aan de stadsvest bestaat uit een

langgerekte kapel. De voorgrond bestaat uit een dwars geplaatst laag gebouw (mogelijk een refter)

met aan de linkerzijde een hoog langgerekt gebouw. Ten westen hiervan bevindt zich een boomgaard

binnen een ommuring die het kloosterterrein scheidt van de lakenramen die hier voor 1654 gesitueerd

waren. Op grond van de reconstructie van Weve (1989) mag worden verondersteld dat de oostelijke

begrenzing van het in 1536 getroffen stadsdeel ten westen van het Clarissenklooster lag. In de

noordoosthoek van het plangebied lag de St. Clarakapel met daaromheen de diverse

kloostergebouwen. Ten westen hiervan lagen de Oude en de Nieuwe Doelen, waar de schutterij zich

oefende in het hanteren van wapens.

Als Delft in 1573 de zijde van de opstand tegen Spanje kiest komt het Clarissenklooster leeg te staan.

In de kapel en de kelder worden na het verlaten van het klooster in 1573 zwavel en salpeter

opgeslagen, de kloostertuin biedt dan plaats aan kanonnen en een buskruitmagazijn. Een ommekeer

in de geschiedenis is de kruitramp op 12 oktober 1654. Na de kruitramp ligt een groot deel van de

binnenstad in puin, waaronder het grootste deel van het Clarissenklooster. Volgens Weve (1989) zijn

de huizen aan de Nieuwe Doelenstraat mogelijk gespaard gebleven omdat ze in het verlengde van de

schokgolven stonden. De huizen aan de Lakengracht stonden echter loodrecht op de schokgolven van

de ontploffing en zijn volledig verwoest (Weve, 2012). Uit bouwhistorisch onderzoek van ir. J.

Kamphuis in 1996 is gebleken dat een klein deel van het klooster aan de Raamsteeg mogelijk

gespaard is gebleven. Dit deel is opgenomen in het Artilleriemagazijn (Armentarium) dat in 1671 op de

plek van het voormalige Clarissenklooster is gebouwd. Deze hypothese wordt bevestigd door

waarnemingen in het voormalige Artilleriemagazijn van Rob Schapers uit 2009.

Hoewel onder historici en archeologen lange tijd het idee bestond dat de kruitramp alle resten van het

klooster en de omringende bebouwing verwoest had, heeft archeologisch onderzoek het tegendeel

bewezen. Diverse waarnemingen van de heer R. Schapers en kleinschalige opgravingen en

noordonderzoeken van TU Delft en Archeologie Delft (o.a. Paardenmarkt 19 tot en met 35 en

Doelenstraat 58 tot en met 70, riolering over de Paardenmarkt tussen de Kantoorgracht en de Raam

en het onderzoek bij het Ipsegebouw (Bult & de Bruin, 2004) hebben aangetoond dat de ondergrondse

resten van het Clarissenklooster redelijk goed bewaard zijn gebleven (vanaf 60 cm-mv tot circa 250

cm-mv).

Er is daardoor een gerede kans dat ook tijdens het verkennend booronderzoek resten van funderingen

van de bebouwing, waaronder het Clarissenklooster worden aangetroffen. Op grond van het

verkennend booronderzoek zal daarom getracht worden om te herleiden waar en op welke diepte zich

eventuele muurresten en andere sporen van het voormalige Clarissenklooster, zoals gedempte

watergangen en beerputten bevinden. Door deze resten in kaart te brengen kan een uitspraak gedaan

worden over de archeologische waarden in het plangebied, zodat bij eventuele toekomstige

bodemingrepen passende maatregelen genomen kunnen worden om het aanwezige bodemarchief in

situ te bewaren of ex situ te documenteren.
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Tabel 3: Archeologische verwachting plangebied Paardenmarkt 1 te Delft.

Periode Verwachte vindplaatstypen Verwachte grondlaag (diepte)

Late Middeleeuwen-Nieuwe Tijd

Resten van het voormalige
Clarissenklooster waaronder muren,
kelders, gewelven, riolen, beer- en
waterputten, gedempte watergangen
(o.a. voormalige Lakengracht) en
ophogingslagen met stadsvuil en
bagger vanaf de ontginning in de 12e

eeuw.

Direct onder de straatverharding en
het puinhoudend pakket dat de
resten van de kruitramp afdekt.
Diepte: vanaf 50 cm-mv tot een
diepte van circa 250 cm-mv.

IJzertijd-Romeinse Tijd

Nederzettingen, grafvelden,
restgeulen van het Gantelsysteem,
infrastructurele en waterbouwkundige
werken

Onder de stadsophoging voor de
ontginningsfase uit de 12e eeuw.
Diepte: vanaf circa 250 cm-mv.
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3 Conclusie en aanbeveling

Op grond van de bestudeerde bronnen kan geconcludeerd worden dat het plangebied een hoge

trefkans heeft op archeologische resten uit de periode van de Late Middeleeuwen tot en met de

Nieuwe Tijd meer specifiek de periode tussen 1401 en 1671. Volgens de archeologische beleidskaart

van gemeente Delft ligt het plangebied in een gebied met een hoge archeologische verwachting

(historische stadskern). Hiervoor geldt een onderzoeksverplichting bij bodemingrepen groter dan 30

m2 en dieper dan 30 cm-mv.

Archeologische resten kunnen verwacht worden onder de huidige oppervlakteverharding op een diepte

vanaf circa 50 cm min maaiveld tot een diepte van circa 300 cm-mv. De verwachte diepte van de

archeologische resten is gebaseerd op eerdere waarnemingen en opmetingen van muurresten op het

terrein door de heer R. Schapers uit Delft. De maximale diepte van de antropogene lagen is gebaseerd

op mondelinge en schriftelijke informatie van Tauw (dhr. L. Dieme) op basis van verkennende

milieukundige boringen. Deze diepte kan echter plaatselijk variëren door onvoorspelbare factoren

zoals de plaatselijke dikte van de stadsophoging, diepte van funderingen, etc.
4

Archeologische

indicatoren kunnen onder andere bestaan uit bouwmateriaal, slakmateriaal, aardewerkscherven, glas,

houtskoolfragmenten en organische resten zoals hout en leer.

Om het archeologisch verwachtingsmodel uit deze bureaustudie te kunnen toetsen en de intactheid

van de bodemopbouw te kunnen bepalen, zal in eerste instantie een verkennend archeologisch

veldonderzoek worden uitgevoerd. Voor verkennend onderzoek conform IVO-protocol 1, KNA-leidraad

Inventariserend Veldonderzoek, versie 1.01, geldt voor een betrouwbare steekproef een minimum

aantal van 6 boringen per ha (vergelijk RAAP-rapport 1000). Het plangebied heeft een omvang van

8.403 m2. In relatie tot de oppervlakte van het plangebied adviseren wij om conform de KNA-leidraad

Inventariserend Veldonderzoek minimaal 6 grondboringen te zetten. Wij adviseren om ten behoeve

van het inventariserend veldonderzoek de milieukundige boringen voor het verkennend en nader

milieukundig onderzoek door ingenieursbureau Tauw b.v. te laten begeleiden door een erkend senior

archeoloog onder auspiciën van een gecertifceerd archeologisch bureau. De boringen worden gezet

met een edelmanboor met een diameter van 7 cm en als aanvulling op het milieukundig onderzoek

adviseren wij om de boorkernen na monstername door Tauw te versnijden en nat uit te zeven over

een metalen zeef met een maaswijdte van 4 mm. Vondstmateriaal wordt per afzonderlijke bodemlaag

verzameld en indien mogelijk gedetermineerd en gedateerd. Het milieukundig booronderzoek zal

worden begeleid door een senior archeoloog van Hamaland Advies onder auspiciën van een

gecertificeerd archeologisch bureau (MUG ingenieursbureau uit Leek). Op grond van de

onderzoeksresultaten zal een advies worden geformuleerd.

Verder dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke meldingsplicht (ex

artikel 53 Monumentenwet 1988) kenbaar te worden gemaakt, om het documenteren van

toevalsvondsten te garanderen: “Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt

waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of

onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij onze minister”. In de praktijk betekent dit dat

deze aangifte dient te gebeuren bij de gemeente Delft, namens deze Archeologie Delft.

De resultaten en aanbevelingen uit het bureauonderzoek en het veldonderzoek dienen te worden

getoetst en onderschreven door het bevoegd gezag, gemeente Delft en diens adviseur, Archeologie

Delft.

4
Schriftelijke mededeling van mw. M. Kerkhof MA van Archeologie Delft.
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Bijlage 1: Situatieschets van het plangebied binnen het paarse kader
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Bijlage 2: Archiskaartje met het plangebied binnen het rode kader
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Bijlage 3: Overzicht van geologische perioden en lijst met
gebruikte afkortingen
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