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JAARVERSLAG ARCHEOLOGISCHE 
WERKGROEP GORINCI I EM 

Alartin Vee11/Te11s Koort!vaar 

De Werkgroep Archeologie Gorinchem heeft in 2005 onder voorzitlcr
~chap van Renc Van Dijk viermaal vergaderd over diverse onlwikkelings
lokaties, waarbij besproken werd welke archeologische resten hier te ver
wachten zijn en in hoeverre daarhij archeologisch onderzoek wenselijk is. 
In /loog-Dalem is door BAAC verkennend booronclerzock verricht. wm1r
bij wel een concentratie middeleeuws aanlcwcrk is aangetroffen. maar 
geen donken of spo ren van bewoning. 
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Op de lokatie Nn1111e11veld zijn mogelijk resten van de molen en kleine 
huisjes en mogelijk de verdedigingswal te verwachten . Omstreeks 1640 
was hier een scheepswerf gesilucerd. De voormalige kalkhaven (rniLldel
ccuwse gracht) is omstreeks 1870 gedempt. 
Op de lokatie Postkantoor en omgeving hebbe n waarschijnlijk kleine 
huisjes gestaan bij de oude gracht . Op het bastion heeft een wachthuis 
gestaan . Bij de Bagijnenwalstraat zijn restanten van de stadsmuur en de 
stadsgracht te verwachten en stond in de l 7e eeuw het pesthuis. Ook 
wordt hier pijpenmakers-afval verwacht. 
Op de lokatie Ka11ro11gerecht was omstreeks 1640 de vismarkt en liggen 
mogelijk de resten van drie heu len. 
De sloopwerkzaamheden bij de Balensreeg is begeleid door Archeomeuia, 
waarbij weinig sporen werden aangetroffen. Ter hoogte van de Torenstraat 
29 zijn proefsleuven getrokke n, waarbij alleen resten zijn teruggevonden 
van de runderingen van de afgebroken panden. 
Bij de rioleringswerkzaamheden ter hoogte van de 
Scl,uttersgradu/Bal<•11sr,1eg, Korenberus <'Il Nie11wsreeg worden resten een 
poort uil 1853 verwacht. Bij de rioleringswerkzaamheden Lh.v. de.Blamve 
Torenstraat is vaslgesteld dat de stadsmuur bij de kruising met de 
Keizerstraat aan de westzijde van de Keizerstraat loopt en niet zoals ver
wacht aan de oostzijde. Op de lokatie Oude Lombardsrraar zitten mogelij k 
resten van een bierbrouwerij. Verkennend onderzoek moel hier uitwijzen 
of een opgraving noodzakelijk is. De lokatie aan de Rosmolcnsteeg waar 
in 19 l 5een bordeel gevestigd was, z.al op de resten hiervan worden onder
zocht. Op hel Den Haan - terrein zal in hel spoor van de verschillende 
bouwl'asen archeologisch onderzoek worden uitgevoerd , waarbij het 
onderzoek in de eerste fose gericht vooral gericht zal zijn op een voorma
lige lijnbaan. In de V&D vestigin~ worden vitrines geplaatst met archeo
logische vondsten die hier zijn gedaan. 

Ten aanzien van een samenwerkingsverband voor een aan Ic stellen streek
archeoloog is door de gemeente Gorichem op J juni een voorlichtingsbij
eenkomst gehouden voor gcmcenlebestuurders in de Alblasscrwaard. De 
streek blijkt er vooralsnog nog niet erg warm voor Ic lopen. De heer Pieter 
Floore heeft besloten zijn werkzaamheden als gemeente lijk archeoloog 
van Gorichem per I januari 2006 te beeindigen. Vanaf I mei 2006 zal 
mevr. Elza van Rooijen gcdrurende een half jaar voor een dag per week 
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op proe f worden ingezet. Tot dil' ti,id hl'l'lt l•l111H l' ltll'~l'/l'gd nog werk
zaamheden voor Gorinchem te zu lkn uit vol' l'l'II. 

De rapportages van de KrUtstmat en de J.:l'i -:.,·rstmr1r 1ij11 i11111iddds afgt·
rond 

Verder zijn afspraken gemaakt over cen in de Mcrcwadcrecks uit te 
brengen puhlieksboekje. handelend over tien jaar an:hcologiç in 
Gorinchem. Het komt naar vcrw,1chti11g in septcmbcr 2006 uit. 

Evenals voorgaande jaren werd op de woensdagavonden gewerkt aan uc 
verwerking van het vondstmateriaal. Bert Arendonk hield z ich vooral 
bezig met he t restaureren van kernmick. Glasspccialist Martin van Vliel 
verwerkte wederom een belangrijk deel van Je glasvondslen ( lees duizen
den g lassplinters) van de opgraving in de Krijtstraal. Toos Busch en Tiny 
Wijnen werkten behalve 's woensdagsavonds ook elke maandag aan de 
vele metaalvondsten. Met name bij clc conservering van ijzer e n koperlege
ringen werden door de dames met veel enthousiasme een aantal nieuwe 
methodes toegepast die tol een zeer profess ioneel resultaat le idden. 

Ten behoeve van de opening van het nieuwe gebouw van woningbouwver
eniging Palissade aan de Groenmarkt werd een !weetal vi trines ingericht 
met vondsten die tijdens de opgraving voorafgaand aan de nieuwbouw 
waren gedaan. De website werd in 2005 voor de 25.000ste keer bezocht. 




