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JAARVERSLAG ARCI-IEOLOGISCI-IE WERKGROEP
GORI CHEM

Toos B11sc/J, Marti11 Vc'e11. e11 Wieteke l'all H11l1e11

Op 28 ok tober 2010 heeft de gemeenteraad van Gorinchem het
·archcologîebcleid' unaniem vastgesteld, dat vervolgens per 17 november
20 10 in werking is getreden . Het Archcologiebeleid is in samenwerking met
zeven andere gemeenten in de regio Alblasserwaard-Vijll1eerenlanden tot
stand gekomen, (dit betreft: Giessenlanden, Graafstroom, Hardinxveld
Giessendam, Leerdam, Liesveltl, Nieuw-Lekkerland en Zederik) en
komt voort uit de nieuwe taken en bevoegdheden die gemeen ten met de
invoering van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg hebben
gekregen. Het archeologiebelcid geeft aan op welke wijze de acht
gemeenten - waaronder Gorinchem - met de archeologie willen omgaa n.
Het archeologiebeleid vormt onder andere een bouwsteen voor nog op te
stellen bestemmingsplannen van de gemeente Gorinchem. In liji1 met de
Wet op de Archeologische Monumentenzorg heeft het archeologiebelcid
tot doel 'bescherming van het archeologisch erfgoed·.
Op basis van de locale situatie zijn gemeenten in staat eigen accenten
te leggen en prioriteiten te stellen, waarbij in hel gemeentelijk
archeologiebeleid uitgegaan wordt van behoud in situ van archeologische
waarden. Het archeologisch depot van de gemeente Gorinchem heeft
sinds 23 Maart 20 10 een wettelijke status. Gedeputeerde Staten van
Z uid-Holhrnd hebben een Lcsta l gemeen ten. waaronder Gorinchem,
toestemming gegeven om een eigen depot voor archeologische vondsten
te onderhouden. Dit betekent onder andere dat de gemeente eigenaar is
geworden van alle vondstmateriaa l, dat in het verleden in Gorinchem is
verzameld. De web-site Archeologie in Gorinchem wordt vernieuwd. Het
komend jaar zijn de gegevens van de Gorcumsc opgrav ingen vanar 1996
raadpleegbaar. Later zullen de vondsten on-line volgen.
Opgra11i11g
* Groenmarkt april 2010:

Definitief" archeologisch onderzoek in verband met de plaatsing van
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...:es ondergrondse afva lcon tainers achter het Gorcums Museum.
AangetrofTen werden drie lagt:n begravingen uit de 14" - 16'· eeuw en de
restanten van de weegbrug uit de 20'1•· eeuw. Twee vrijwilligers waren
hierbij ingeschakeld.
l{apporte11
* T. Hoogendijk. M. d'Hollosy en T. Verminncn, Archeologische
Opgraving,(AO). Gorinchem-Achter <le Kerk/Krijtstraat: Hollandia
reeks nr. 296.
* Jan van Oostveen maakte determinatielijsten van de loden voorwerpen
van de Westwagenstnwt, de Blijenhoek en het Kazerneplein.
13ovt.:ndicn rapporten van tabak spijpen van Bastion V, Groenmarkt,
Kwekelstraat, Vissersdijk. de Kop van de IJsbaan en diverse kleine
projecten. Aan hel rapport van de Rosmolenstceg werd een uitgebreide
beschrijving van de pijpenpotten toegevoegd.
Werk::00111/ieden l'rfj11·il/i~ers

* De vondstverwerk ing van <le Nieuwstad

nam het hele jaar in beslag.
* I Ict materiaal van het Kasteel van de Arkels ( 1996) wordt onderzocht.
Van de 4,5 kg kacheltegels is een voorlopig rapport gemaakt. Onderzoek
van de steengoed-scherven (proto-bijna-steengoed-s I en s2) resulteerde
in ruim 20 archeologisch complete kannen . In ht:t jaarboek van tlc
Kastelenstichting l lo lland en Zeeland zal in 20 11 een publicatie over
de Kastelen in Gorcum verschijnen.
Pda 1'<111 l lo111

Te jong, overleed Peter von l lout op 49 ja rige leeftijd. Op het gebied van
restaureren van aardewerk, metaal en leer ging Peter zijn eigen weg. In de
loop der jaren verschenen veel publicaties in diverse tijdschriften en het
boek: Tabaksnîjverheitl in Gorinchem 1992 (medeauteurs waren J. van der
Meulcn en .l.P. Brinkerink). Peter besch ikte dat het archeologisch depot
in Gorinchem zijn bibliotheek, minutieus bijgehouden documentatie
en Gorcumsc vondsten, beheert. Peter heeft zijn tijd - de tijd die hem
gegeven was - goed besteed.
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Kra11te11heric/1ten

* AD

Rivierenland, 24 april: "Skelc>tte11 ge1•01ule11 op Croe1111tarkt".
Opgraving achter hel Gorcums Museum.
* AD Rivierenland, 27 apri l: "Gorrn111ers bC'grave11 op oude mest- e11
q/valput. Vi11dplams ro11do111 Grote Kerk ".
* /\D Rivierenland, 30 oktober: "Bode111sdw11e11 i11 beeld Gorc11111se raad
ll'il puhliek vu11clste11 gmag laten ::ie11." Artikel van Anja Broeken over de
Gorcumse bodemschatten. nadat de raad het voorstel betreffende ht:t
Archeologiebclcid had aangenomen.
* De Stad Gorinchem, 2 november: "Sdwtte11 blijl'e11 in de gro11cl": Beleid
voor arclteolo!{ie 1•astgesteld Met tekening van Annet Ardesch.

Dillersen
* De archeologische werkgroep gemeente Gorinchem heeft in 2010 alleen

op 2J februari vergaderd. Het leegstaande deel van het pand Avclingen
Oost 2a wordt voor 4 jaar verhuurd (tlm JI maart 2014), waarmee de
huisvesting van het archeologisch depot wordt gecontinueerd:
* P. Floore is nu archeoloog voor de gemeente Gorinchem. In 2011
zal naar verwachting archeologisch onderzoek plaatsvinden aan de
Groenmarkt en de Varkenmarkt.

