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JAARVERSLAG WERKGROEP GORINCHEM
T. Kooreva ar
1995 is voor Gorinchem voornamelijk een vergaderjaar geweest. De
begeleidingsgroep is in de avonduren vijfmaal in het stadhuis bijeen geweest.
Er zijn pogingen gedaan om te komen tot een gemeentelijke beleidsnota
archeologie, maar tot op heden is het bij een aanzet gebleven. Verder is er
zicht gekomen op een bescheiden werkruimte in het voormalig museum 'Dit Is
In Bethlehem'. De gebruiksovereenkomst tussen de gemeente en de Stichting
'Vrienden van het museum D.I.I.B.' (die de exploitatie voor zijn rekening
neemt) is inmiddels getekend en de gemeente is bereid gevonden de ruimte
te voorzien van verlichting, stromend water en opbergstellingen en zal ook de
exploitatiekosten voor haar rekening nemen. Wanneer alles meezit hopen we
de ruimte nog in het eerste kwartaal van 1996 in gebruik te kunnen nemen.
Verder werden in deze vergaderingen ook regelmatig de op handen zijnde
bouwprojecten in de Gorinchemse binnenstad doorgenomen. Voor 1996 staat
in de Gorinchemse binnenstad de ontwikkeling van een winkelcomplex in de
Blijenhoek centraal. In de planning is voor archeologisch onderzoek formeel
een week vrij gehouden. Om een zo hoog mogelijk rendement te behalen,
streven we ernaar om voor deze week een beroepskracht in te zetten.
Gorinchem. Bomsteeq-Molenstraat
Object 367, Coördinaten: 126.56 - 426.52
In 1995 hebben de opgravingsactiviteiten in Gorinchem zich beperkt tot een
bodemonderzoek op de hoek Bornsteeg-Molenstraat, waar bestaande
bebouwing werd afgebroken t.b.v.nieuwbouw.
Op 4 en 11 februari werd hier met behulp van een graafmachine in put 6 een
waterput en oud muurwerk blootgelegd (afb. 10). Het oudste muurwerk II was
van een beerkelder met binnenmaten van 1,85 x 1,70 m. De vondsten uit de
beerkelder, steengoed en blauwgrijs aardewerk, duiden op eind 14e begin
15e eeuw. Het steenformaat 30 x 15 x 7,5 cm. wijst echter meer in de richting
van de 13e/14e eeuw.
In een later stadium blijkt de beerkelder gedeeltelijk uitgebroken te zijn om
plaats te maken voor muurwerk I dat overigens uit hetzelfde steenformaat
bestond.
Vervolgens is in de 18e of 19e eeuw het muurwerk I en II gedeeltelijk
opgeruimd om plaats te maken voor een loden pompbuis, beschermd door
een houten duigenton met gemetselde kraag. De loden buis had een lengte
van 7,6 meter.
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De bodemlagen bleken sterk overeen te komen met die in de eerder
uitgraven putten 1 en 2 aan de Bornsteeg , met als verschil dat ze in put 6
ongeveer een halve meter hoger in het profiel lagen.
Kennelijk zijn deze lagen in de putten 1 en 2 door ophogingen aan de Langedijk
dieper in de ondergrond weggedrukt.

