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JAARVERSLAG ARCHEOLOGISCH!!: WERKGROEP 
GORINCHEM 

Toos Busclr, Martin Veen en Wieteke vmz //uiten 

Depot en 1t>erkrui1111C' 
In samenwerking met de archeologiscl1e dienst va11 de gemeente 
Kampen werd in het softwa repak ket Atlantis eer, module ontwikkeld 
voo1· hel toegankelijk maken van de archeologische collectie via het ln
ten1et. De delînilieve implementatie,van dit systeem znl in. 2013 plaatsvin
den . Ter voorbereiding op he,t di,gitaa l registreren van de collectie werd 
een prnfessionclc fotostudio ingericht en werd een nieuwe pc rnct rand
apparatuur en printe1,· geïnslallccrd. 

Om aan de kwaliteitsnorm voor c.Je opslag van 1,'netalen t.c kunnen vol
doc11 we,rd ir~ tlecember een !klimaatcabine gebouwd. 
Door het plaatsen van extra sleUingkastelil groeide de opslagcapaciteit 
van füel depot met 60 meter. 

Publiciteit 
ln verband m.cl een toekomstige publicatie over het kasteel va11 c.Je Arkels 
is een speurtocht gestart naar het doopvont uit de IJ"ce,euw dat ~n J977 
werd aangetroffen bij het bouwrijp maken van de Kast:eelplaail:s en de 

Steenplaats. Het doopvont deed jarenlang dienst als voederbak voor vee, 

waarna het verdween. 
Alle rapporten van bureau- , boor- en veldonderzoeken in de gemeente 
Gorinchem zijn online te raadplegen. 
De website www.archcologiegorinchem.nl trok 54.980 bezoekers. Dil is 
140'1/., meer dan in 2011. 

Kra11tenartikele11 
AD Rivierenland, 25 oktober: Gorc11111 pronkt i11 atlas. B(j:011dere 
prenten tonen ve.\·fingstacl in 17"'" ee1111'. 
AD rivierenland, 6 november: l3de-eeu11·w doop1•m11 uil lmrd11 
spoorloos. Archeologen :oeken werkers aan Dale111sedUk 

Werk:aa111/iede11 vrijwillige1:v 
Op maandag van 10-17 uur en de woensdagavond werden wekelijks di
verse werkzaamheden uitgevoerd. 
De numismatische vondsten van de Groenmark1(2010) zijn defi nitief' he
schreven door W.J. Boudestcin. De oudste munt is een zil veren denarius, 
een penning van de Gelderse hertogin Eleonora, wec.Juwe van Reinald 11 
en voogdes van haar toen nog 111inde1jarige zoon Reinalcl 111. De munt is 
in 1343/44 geslagen in Harderwijk. Het glas van de Nieuwstad (2009) be
vat een aantal fragmenten van twee kometenbekers, die door Martin van 
der Vliet werden gerestaureerd. De maalstenen van het Bluehandhuis zijn 
met succes gereconstrueenJ c.Joor Ton Wijkamp en Arie Saakes. Dit le
verde fragmenten van vier maalstenen mei verschillende dikten op. Haro 
van Galen (AWN deskundigheidsbevordering) verzorgde een workshop 
aa rdewerk-restauratie, waarbij alle facetten van het restaureren in theorie 
en praktijk aan bod kwamen. Arie Saakes specialiseerde zich in gipstech
nicken. Dit jaar werden vijftien voorwerpen van rood- en witbakkcnd 
aa rdewerk gerestaureerd door Tiny Wijnen. De mctaalvondsten van het 
Bluebandh uis werden geconserveerd door Tiny Wijnen en Toos Busch. 
Martin Veen besteedde o.a. veel tijd aan het ontwikkelen en onderhouden 
van de wehsite en hel nieuwe softwarepakket voor de registratie van de 
collectie. !-red Bakker (AWN Dordrecht) maakte tien profieltekeningen 
van het steengoed en de pij lpunten van het kasteel van de Arkels (K B96). 

www.archcologiegorinchem.nl
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Sche11ki11ge11 
De vitrine waarin voorwerpen van de opgraving Nieuwstad 2009 bij 
Aan nemersbedrijf' .r. van Daalen tot maart 2012 werden getoond. is door 
Ho llandia Archeologen Zaandijk aan het depot Gorinchem geschonken. 

Be:oekers 
Medewerkers van Bureau Monumentenzorg en Archeologie Dordrecht 
en vrijwilligers van de Archeologische Vereniging ' Land van Heusden en 
Altena' kregen een ro ndleiding in het depo t en de werkruimten. 
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