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JAARVERSLAG ARCHEOLOGISCHE WERKGROEP 
GORI CHEM 

Vergaderingen 
De a rcheologische werkgroep Gorinchem heeft in 2008 op 15 januari 
en 22 april vergaderd o nder voorzitterschap van René van Dijk 
(Gemeentearchief Gorinchem). 
De vergadering van 24 juni is na overleg komen te vervallen. Aan 
het overleg namen deel: Wietekc van H ulten (Gemeente Gorinchem 
Ruimtelijke Ontwikkeling), Eliza van Rooijen (ingehuurde gemeentelijke 
archeoloog in deeltijd). Martin Veen. Toos Busch en Tcus Koorcvaar 
(AWN-afdeling Lek- en Merwestreek). 
Besproken werden de uitgevoerde en de nog komende opgravingen en de 
samenwerki ng in de Alblasserwaard & Vijfheeren landen, met name de 
voortgang van dearchcologischeverwachtings-en beleidsadvieskaa rt voor 
de samenwerkende gemeenten in de Alblasserwaard-Vijll1cerenla nden, 
waaraan ook Gorinchem deelneemt. Gori nchem beschikte al enige jaren 
over een concept-verwachtingskaart. maar in de nieuwe kaart zullen deze 
gegevens worden overgeno men en zonodig geactualiseerd. Verder zij n de 
aanpassingen besproken die in het huidige depot nodig zijn om aan de 
kwa liteitsnorm van de provincie te voldoen. 

Opgm 11i11gen 
Toen op 15 januari in het gebit:d Achter de Kerk begonnen werd met 
de aanleg van een blusleiding en een pomppul ten behoeve van de 
Grote Toren. werden a ldaa r de restanten van een muurtje en menselijke 
skeletresten aa nget roffen. 
Daarop is besloten lot een Definitief Archeo logisch Onderzoek. Dit 
is in mei uitgevoerd . Er zijn kisten en skeletresten van 53 individ uen 
aangetroffen. 
De kisten lagen in meerdere lagen boven elkaar. De graven in het bovenste 
niveau waren in enkele geva llen geruimd. De kwal iteit va n <le botten en 
het ho ut van de kisten wisselde sterk. 
Ter hoogte van de pompput is de bodem uitgegraven tot onder het pakket 
mei begravingen . Daar werd een deel van een mestkui l of ophogingslaag 
uit de l4""/ l 5'1ceeuw blootgelegd. 
Hieruit zijn fragmenten leer, aardewerk. bot en metaal verzameld. 
Het botmateriaa l is op 7 ok tober opgehaald voor onde rzoek in Zaandijk . 

1/c•f bocrdl'rijlje dat a1111 tlt! Kop l'(//1 dt' l./shacm lag 1•otmla1 h<'I in /1.J'NJ ajlnwulde. Origiuelr 

fi1111 afki•s/{lt/11 door dhr. G. F. de (ioeij Il' Arkd De1ai(/i1to: T Koon•ram: 

Het volgende project dat de aandac ht vroeg was het o nderzoek aan de 
Kop van de IJsbaan dat vanaf 21 januari door BAAC werd uitgevoerd . 
Op deze locatie heeft een boerderijtje gestaan dat in 1998 is afgebrand. 
Zoals verwacht zijn van dit boerderijtje de funderingen teruggevonden 
beslaan<le uiteen voorhuis en een schuurgedeelte, maargeen o nc.Jerliggende 
woonheuvel. In het voorhuis werd een keldertje aangetroffen met een 
gemetselde trap. In een hoek van dit keldertje lag een plavuis met een gat, 
waaronder een houten tonnetje was ingegraven . Opmerkelijk was dat in 
het schuurged eelte slecht één bakstene n poer werd aangetroffen, precies 
in het midden. De vondsten dateren vooral uit de 18'"' eeuw, zoals een 
snorrebot. een lepel en wat munten. 
Verder oostelij k op het terrein werd een baksteenspoor aangetroffen 
met vlak daarbij een d um p waarin aardewerk uit de 14'"' / 15,1c eeuw 
voorkwam. 

Aan de Arkelstraat 28 is., in verba nd met voorgenomen bouwwerk
zaamheden eind april . een proefput aa ngelegd o mda t hier mogelijk 
restanten va n hel koor van de kerk te verwachten zijn. Er zijn inderdaad 
funderingen aangetroffen. Het is nog niet met zeke rheid te zeggen of 
deze bij het koor van de kerk horen. 
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(links) / Ic/ /0111w~je 11i1 de kelder 1nmh 11ilKcgrm·e11. ( l'('d11s ) Oc: gmafá<•n· /11111 de Kofl 

ra11 cle l.lshaa11: Mieke 'fo/ho11111. -~ïcmk Moore11, l/enri11 1'1111 tien /:11gd '/è//1A' IJ11sd1 e11 

kraC11111wclli11is1 !'C1tril-k l,u(itelaw: foro'.1-: r Koo/'l'l'tlc11: 

In de Schcpcncnstraat is in augustus een booronderzoek uitgevoerd in 
verband met de brede school , die daar gebouwd zal wor<len. Ter plaatse 
werd op een diepte van ca. 4 meter onder het maaiveld de stroomgordel 
·Gorkum-Arkel' verwacht met mogelijke bewoningssporen. Hoewel in één 
boring een zandpakket is aangetroffen, lijkt die te klein van omvang 0111 

lot de bovengenoemde stroomgordel te behoren. Verder zijn voornamelijk 
veen- en kleilagen aangeboord. De exacte ligging van de stroomgordel, 
met volgens de Cl IS een redelijke tot grote kans op archeologische 
sporen. is dus nog niet duidelijk. Er zijn geen archeologische indicatoren 
aangetroffen. waardoor wordt afgezien van vervolgonderzoek. 

Ten behoeve van het project ·Ruimte voor de rivier' zijn in het 
uilerwaardengebied Avelingen-Oost door RAAP 150 aqualoc-boringen 
gezet tot 8 meter diepte. Er is slechts één scherf aangetroffen. maar geen 
woongrond. 

Be:oeken 
Op I maart kregen 11 leden van de Archeologische Vereniging Land 

van Heusden en Altena uitleg en een rondleiding in het depot en de 
werkruimten. 

Op 17 april brachten 16 leden van de Historische Vereniging de 
Heerlijkheid Vuren een bezoek aan de werkruimte. Martin Veen hield 
een inleiding en verzorgde een rond leiding door de werkruimten en gaf 
uitleg over de opgravingen en de werkzaamheden van de medewerkers. 

Werk:aa111hetle11 
Hel aardewerk van de Rosmolensteeg V37 is met loto/beschrij ving 
ingevoerd in de database. De pijpenkoppen en -stelen uit deze put werden 
gereconstrueerd. 
Het aardewerk van de Blijenhoek wordt op maandag- en woensdagavond 
gerestaureerd en de restauratie van het glas van de Krijtslraat vordert 
gestaag. 

Diversl:'11 
Een bierfles (Melkheul 02) blijkt afkomstig te zijn uit Wilmarsdonk, een 
verdwenen dorp bij Antwerpen. 
De toren staat nu midden in een industriegebied. 
Op 24 mei (Open Havendag) werd een kraam verzorgd met o.a. vondsten 
van de Rosmolensteeg en botmateriaal van dieren. Er was goede 
belangstelling. 

Op 22 juni verscheen in de serie: Studies in European Urban History 
( 1100-1800) de publicatie Back to the Sc:lwolyard. tJu, Daily Practice 4 
1\1/édieval mul Renaissance Education. Auteur is Annemarieke Willemsen. 
De opgraving in de Krijtstraat van de school/Latijnse school (GOKS02) 
leverde enkele gegevens en afbeeldingen voor deze publicatie. 

Op 11 oktober (Middeleeuwse dag) was één van de activiteiten 'de Vloek 
van de Duveltjesgracht' waarbij in atelier TOETS buiten de Waterpoort 
een tafel met aardewerk van de Rosmolensteeg was ingericht. Ongeveer 
50 bezoekers too nden belangstelling. AD Rivierenland maak te een 
uitgebreid verslag. 

Toos Husch. Eli:a Pan Ro0Ue11, Marti11 Veen. 
Wiereke van l-/ulte11 en Teus Koorevaar 


