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JAARVERSLAG WERKGROEP GORINCHEM 

Tetrs Koorevaar en Martin Veen 

Ambtelijke wissel 
De werkgroep archeologie kwam in 1999 viermaal op het Gorinchemse 
Stadhuis bijeen. Duidelijk minder frequent dan voorgaande jaren, maar dac 
hing samen met het vertrek van de beleidsmedewerkster ruimtelijke 
ordening, Ina Heerspink, die sinds I juli werkzaam is als planologisch 
jurist bij de gemeente Zwolle. Na een perioue van ambtelijk vacuüm werd 
haar plaats in september overgenomen door Wietek.e van Hulten, voorheen 
werkzaam bij de afdeling planologie van de gemeente Vianen. 
Evenals haar voorgangster kan Wieteke binnen haar functie 25 werkdagen 
besteden aan archeologie. 

Projecten 
Buiten een onderzoek in de Burgstraat, waar de overkluizing van de 
stausgracht werd ingemeten en ingetekend, vond in Gorinchem geen 
opgraving plaats. Daarentegen is er wel intensief verder gewerkt aan de 
uitwerking van de opgravingsresultaten van het kasteelterrein Dalemsedijk 
en de opgraving op het Kazerneplein. Het resultaat is te zien in een vaste 
opstelling in het Gorinchems museum. 
Inmiddels is ook het botanisch onderzoek van het Kazerneplein gereed. 
Verder is er gewerkt aan de voorbereiding van een noodopgraving 
op de plaats van de voormalige synagoge aan de Kwekelstraat 
(nu parkeerplaats). 

De komende jaren staan voor Gorinchem een groot aantal projecten op 
stapel in zowel de stadskern als in het buitengebied. (Zie de rubriek 
'opgravingsactiviteiten' verderop in dit blad.) 

Nieuwe werkruimte 
In de loop van het afgelopen jaar zijn er door de gemeente Gorinchem 
toezeggingen gedaan voor een nieuwe werkruimte in een paml aan de 
Keizerstraat. Hoewel het nieuwe onderkomen naar verwachting meer 
ruimte zal bieden dan de krappe zolder in het pand "Dit is in Bethlehem" 
is er nog onvoldoende duidelijkheid over de beschikbare oppervlakte en de 
inrichting van deze ruimte. 

Professionele archeologische begeleiding 
Met de provincie en de ROB zijn besprekingen gevoerd over 
hoe de professionele begeleiding van archeologische projecten binnen 
Gorinchem meer vaste vorm moet krijgen. Gorinchem heeft immers nog 
geen zelfstandige opgravingsbevoegdheid. 
Het ziet er naar uit dat projectarcheoloog Pieter Floore onder supervisie 
van de provincie zal gaan werken. 
Vanuit de werkgroep archeologie is gepleit voor de aanstelling van een 
streek- of regio-archeoloog die in het kader van het landschapsplan 
Alblasserwaaru-Vijfheerenlanden door een collectief van gemeenten zou 
kunnen worden aangesteld. Deze streekarcheoloog zou in Gorinchem 
kunnen worden gehuisvest omdat hier al een aantal basisfaciliteiten, zoals 
een werkruimte en een depot, aanwezig zijn. 



Periodiek 
Door lk werkgroep zijn ideeën gelanceerd om in samenwerking met de 
gemeente een period iek uit te brengen waarin hel resultaat van archeolo
gisch onderL.oek, aangevuld met bijdragen van het archief en zo mogelijk 
de stichting Stadsherstel aan het publiek kunnen worden gepresenteerd. 1 
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Gemeentelijk archeologisch beleid 
De werkgroep archeologie bleef ook het afgelopen jaar aandringen op hel 
maken van gemeentelijk archeologisch beleid . Er ligt een startnotitie 
archeologisch monumentenbeleid, maar deze moet nog verder worden 
uitgewerkt voordat ze aan hel college kan worden voorgelegd. De beperkte 
tijd die tie ambtenaar ruimtelijke ontwikkeling voor archeologie mag 
vrijmaken speelt de voortgang ervan duidelij k parten. 




