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Te/IS Koorevaar
De werkgroep archeologie vergaderde in 2000 negen maal , waarbij aan
een groeiend aantal proj ecten sturing werd gegeven.
Aan de Kwekelstraal werd op het terrein van de vroegere synagoge het
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riluele bad , de mikweh, teruggevonden en aardewerk uil de periode
1850- 1860. In de vloer van de nieuwbouw komt een plaquelle met de
contouren van de mikweh als herinnering aan de gewezen joodse gemeen
schap in Gorinchem.
Er vond archeologische begeleiding plaats bij graafwerk aan de M elkheul
en in (te) beperkte mate op de lokatie "de Tweemaster".
Verder werd archeologische begeleiding voorbereid voor de nieuwbouw
van V&D die mogelijk raakt aan resten van een l 4e eeuws huis van de
Heren van Arkel.
Bij de dijkverslerkingswerkzaamheden door het Hoogheemraadschap wer
den bij hel Bastion resten aangetroffen van een gebouw uit dezelfde tijd
als het naastgelegen Tolhuis. Bij de Zalmhaven werd een booronderzoek
verricht en in een luin aan de Krabsleeg werden zware funderingen
gemeld, die mogelijk deel uil maken van het complex "De Blauwe Toren".
Verder werd ook de vernieuwing van de riolering nauwlellend gevolgd.
Aan de Appeldijk/Havendijk worden resten verwacht van de in 1598
ges loopte Hoofdpoorl.
In het planologisch voortrajecl van de nieuwe uitbreidingswijk Laag
Dalem -Z uid is door de stichting R/\AP een aanvullende archeologische
inventari satie verricht waarbij op de n anken van een dagzomende
(aan de oppervlakte komende) donk 6 culluurlagen werden aangeboord ,
daterend van 2200 lol 4 150 voor Chr.
Over de vraag hoe de lokatie in de nieuwbouwplannen kan worden
ingepasl, danwel zou moelen worden opgegraven, werd extern advies
ingewonnen.
Hoewel er wel verdere voorbereidingen zijn getroffen is er nog steeds geen
formele basis voor hel gemeentelijk archeologiebeleid. Hierdoor moeten
zaken min of meer ad hoc worden geregeld. De tijd en energie die dit
vraagt. gaal de capacileil en draagkrachl van de werkgroep eigenlijk te
boven.
Hierover is op 29 augustus een indringend gesprek gevoerd met de
verantwoordelijk wethouder Van Santen.
Het gesprek heeft o.a tol resultaat gehad dal de werkgroep in Avelingen
West een nieuwe en veel grotere werkruimte kan betrekken. De ruimte

beslaat 300 m2 en heeft een kantoortje en een grote magazijnruimte dat
met een budget van r 70.000 nog moel worden ingedeeld en ingericht
De indrukken die eerder dat jaar werden opgedaan bij een oriënterend
bezoek aan het Dordts Archeologisch Centrum kunnen hierhij van dienst
.lijn.
Tot slot kreeg de werkgroep dit j aar ook een eigen web-site
(zie vondstverwerking Gorinchem).

