
''GRONDIG BEKEKEN'' 

Lek- en Merwestreek 
Afdeling 11 
3le Jaargang no 1, maart 2016 
Jaarverslag 2015 



45 

JAARVERSLAG ARCHEOLOGISCHE WERKGROEP GEMEENTE 
GORINCHEM 
Toos Busch, Martin Veen en Wieteke van Hulten 

Project Groot-Ammers 
Midden juli werd assistentie gevràagd 
door archeoloog Timo Vanderhoeven van 
Arcadis bij het zoeken naar scherven uit 
een grote 17-1 8dc eeuwse vuilnisbelt. 
Drie vrijwilligers werkten één tot vier 
dagen mee. Arie Saakcs vond een 
bijzonder fragment van een majolica bord. 
(zie afb. 36) 

Ajb. 36 /-Ie/ majolicabord uil Gr.- Ammers 
Project Hazewindhondstraat 8- IO 
Van 1-3 september maakte Hollandia Archeologen uil Zaandijk een 
opgravingssleuf om de 14<1c eeuwse stadsmuur te traceren. De stadsmuur is niet 
gevonden. Een stuk koeienschedel met horens en een volle aspot uit 18.iceeuw 
met afdekplavuis waren de voornaamste vondsten. 

Nationale Archeologiedagcn 16- 17-18 oktober 
Een week te vroeg stonden er al vier belangstellenden voor de deur. Dat was de 
voorbode van 280 bezoekers tijdens de Nationale Archeologiedagen. 
Een school heeft inmiddels voor januari een afspraak gemaakt om het depot te 
bezoeken. 

Be.zoekers 
Behalve 22 bezoekers bezocht een groep van 19 personen het depot, 
klimaatkamer en de werkruimte. Inclusief de archeologiedagen bezochten in 20 15 
totaal 32 1 personen het depot. 

Werkzaamheden vrijwilligers 
Het team vrijwilligers werd versterkt met twee vrijwilligers. Ze zijn snel 
ingeburgerd. 
Wekelijks werden op maandag, woensdagavond en vrijdagmiddag diverse 
werkzaamheden uitgevoerd zoals hel restaureren van aardewerk en metaal. Er is 
een begin gemaakt met hel digitaliseren van de bodemvondsten in dozen. 
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Arie Saakcs deed verder onderzoek in de archieven naar hel kasleellerrcin in hel 
Wijdschi ld. Hel dossier van de locatie werd ui tgebreid mel een aanlal droncfolo's 
van Bernd Voorsluijs c.a. 
Toos Busch nam namens de A WN deel aan de Klankbordgroep Dij kverbetering 
Gorinchem - Waardenburg. 
De vrijwil ligers en W.van llullen bezochten in november hel depol voor 
bodemvondsten van Noord-1 lolland en hel huis van Il ilde in Castricum, dal dil 
jaar werd geopend. Martin Veen leidde de bezoekers rond langs <le lopvondsten 
in een fantastische accommodatie, zij n werkplek. 

Schenkingen 
Mevrouw W. Mclz schonk 8j aargangen Westcrhecm, gebonden in 4 delen ( 1986-
1993). 
l laro van Galen droeg achl Gorinchcmsc kloostermoppen over die sedert 1975 op 
Loevestein lagen opgeslagen. 

Kran tenartikelen 
• AD Rivierenland, 4 september: Alweer een spoortje van Gorcumse stadsmuur. 
• De Stad Gorinchem, 6 oktober: gemeente pagina - Kom k(iken in het 

archeologiedepol van Gorinchem. 
• De Stad Gorinchem, 13 oktober: gemeentepagina - poster archeolog iedagen in 

Gorincl,em. 
• AD Rivierenland, 17 oktober: Gorcumse schallen te kijk. Verrassing uil de 

grond. Goreums depot ligt vol bodemvondsten. 
• De Stad Gorinchem, 20 oktober: Een k(ikje in de Gorcu111se historie. 
• Goreumse Courant, 21 oktober: Nationale Arcl,eologiedage11 succesvol. 

Publica ties in 201 5 
• Ooslvccn, J. van, Tabakspijpen van de Arke/se Onderweg 46 te Gorinchem. 

Versie l.1 , Ticl 20 15. 
• Oost veen, J. van, Loevestein, tabak:,pijpen uit de collectie HH. Versie 1.1, T iel 

20 15. 
• Busch, Toos, Marti n Veen, Wictcke van l lullen. Jaarverslag Archeologische 

Werkgroep Gorinchem (20/4) In: Grondig Bekeken, Tijdschrift van de A WN
afdcling Lek- en Merwcstrcek. 30c jaargang 20 15 no. 1, p. 44-48. 

• l loogendijk, Tim. Laatmiddeleeuwse bewoning op de locatie van het 
8/uebandl,uis in Gorinchem. HOLLANDIA-reeks 520; Zaandijk 201 5. 

• l loogendijk, Tim. Een muis onder het Blueband/111is. Laatmiddeleeuwse 
bewoning op de hoek van de Arkelstraal en de Rosmolensteeg in Gorinchem. 

In: Grondig Bekeken, Tijdschrift van de AWN-afdeling Lek- en Merwcstreek. 
30e j aargang 2015 no. 2, p. 7 - 17. 

• ) luiten, Wieteke van, Openstelling archeologiedepot w·oot succes! In: info 
intern - Interne publicatie van de gemeente Gorinchem, j aargang 23 nummer 7, 
19 oktober 20 15. 

• Busch, Toos. Kom k(iken in het archeo/og iedepol van Gorinchem. In: Grondig 
Bekeken, Tijdschrift van de AWN-afdeling Lek- en Merwcstrcck. 30c 
jaargang 20 15 no. 4, p. 9-10. 

• Busch, Toos. De toevalsvondît van de Arke/se Onderweg. In: Grondig 
Bekeken, Tijdschrill van de AWN-afdeling Lek- en Merwcstrcek. 30e jaargang 
201 5 no. 4, p. 3 1-34. 

Ajb. 37 
18" eeuwse aspol uil de 
l lazewindhonds1raa/ in 
Gorinchem, hoogte 51 cm. 
Fo10: Martin Veen 




