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JAARVERSLAG VAN DE ARCHEOLOGISCHE WERKGROEP
GORINCHEM
T. Koorewwr e11 M. Veen
De werkgroep archeologie vergaderde in 2000 zesmaal. o.a. over de
arc heolog ische begeleiding van de nieuwbouw van V&D. die mogelijk
rnakl aan resten van een l4e eeuws huis van de Heren van Arke l. Er is
gedac ht aan inpandig vooronderzoek onder de panden Krijtstraat 8 t/m 12.
Ve rde r is de vernieuw ing van de riolering in de binne nstad nauwlellend
gevolgd. me t name ter hoogte van de Me lkstraal e n hel Me lkpad. waar het
rio leringstracé mogelijk de oude stads muur kruist.
In de nie uwe stadsuitbreiding Laag Dalem- Z uid heeft aanvullend onder
zoek van he l RAAP nieuwe gegevens opgeleverd t.a.v. de ligging van het
aldaar gelegen donkencomplex. met c ultuurlagen uil de tijds periode 2200
101 4 150 voor Chr. Bezien wordt in hoeverre de lokatie kan worden i nge
past in de nieuwbouwplannen.
Met ingang van I februari 2002 is an.:heoloog Pieter Floore binnen
Gorinchem (tijdel ijk) aangeste ld voor één dag per weck. Naast de begelei
ding van zich voordoende proj ecte n zal hij zich voornamelijk bezighouden
mei hel opzetten van het vergunningenstelsel voor projecten binnen de
gemeen Le .
Inmiddels beschikt de werkgroep over een ru im be meten werkrui mte in
Ave lingen-Oost. De exploitatiekosten van dit pand komen echter te n laste
van hel (beperkte) budget voor archeologische projcele n, waardoor er wei
nig spe ling overblijft voor de uitvoering van lopende. laat staan nieuwe,
projecten. ln overleg me t de verant woorde lijke wethoude r hoopt men Ic
bere iken. dat er struc tureel ruimere midde len ter beschikking kome n voor
archeologische outillage e n projectuitvoe ring. He t uite inde lijke doel van
een gemee nte lijke archeologische dienst binnen Gorinchem lijkt helaas
nog ver weg.

