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Nieuwe locatie gezocht en gevonden
Van 2002 - 2016 was het depot gevestigd in Avelingen-Oost 2a. Door verkoop
van de locatie moest door de gemeente Gorinchem een nieuw onderkomen
worden gevonden. Het was niet eenvoudig een ruimte te vinden die aan de
wettelijke eisen en andere wensen voldeed . Na de nodige aanpassingen vooraf
werd de verhuizing naar Arkelsedijk 24 in week I van 20 17 uitgevoerd.

Ajb. 32 Hel nieuwe 011derkome11 van hel depol Gorinchem aan de Arkel.wie d(ik.
Fow: Mw·1in Veen.

Social Media
Net voor het eind van het jaar werd de vernieuwde website online gezet
Het nieuwe adres is:
www.archcologiegorinchem.com

Project Buiten de Waterpoort
De aan leiding voor het archeologisch onderzoek Buiten de W aterpoort is de bouw
van een hotel ter plaatse. • ind november deden archeologen bij het
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Wcrkzaamhcdcn vrijwilligers
Weke lijks werden op maandag, woensdagavond en vrijdagmiddag di verse
werkzaamheden uitgevoerd o.a. restaure ren van aa rdewerk en metaa l.
Het bureauonde rzoek naa r het Kasteel van de Arke ls werd a fgerond .
Het PVE betrof een gehied van 4,4 km2. Vervolg in de vorm van bodemradar
onderzoek vond geen doorgang vanwege de hoge kosten in re lati e tot het
ontbreken van een noodzaak tot het uitvoeren an een dergelijk onderzoek.
De dozen voor de opslag van aardewerk, botmate riaal, g las en leer werd n
vervangen door zuurvrije dozen van 48,5 x 48,5 cm.
Dankzij de medewerking e n het enthousias me van de vrijwilli gers verli ep het
verlmi sklaar maken van d collectie hee l voorspoedig.
T oos Busch hee ft namens de AWN zitting in de Klankbordgroep Dijkverb · tering
Gorinchem - Waardenburg.
Medewerking aan exposities
Het Regionaal Archi ef Gorinche m heeft voor de semi -permanente te ntoonste lling
LOL 201 9 een aa ntal kle ine voo rwe rpen in bruikl een.
Het Hendrick Hamel Museum exposeert Gorcumse kleipijpe n, wandtegels,
spe lden en enke le stukken leer van april 2016 tot april 2017.
Het Noord Brabants Museum exposeert in 201 7 een geweer met bajonet e n een
karabijn met bajonet uit de collectie . De tentoonstelling Opgeg ra ven strijd archeolo{fie van de oorlog is te zien van 28 j anuari t/m 14 me i 2017.
Krantenartikelen
De Stad Go rinche m, 1 1 o ktober: gemeentepagina - gee n archeologiedage n in
Gorinchem wegens ve rhuiz ing naa r Arkelsed ijk 24.
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