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VAN DE WERKGROEP GORINCHEM 

T. Koorevaar 

De werkgroep vergaderde in 2003 zesmaal. Er is gesproken over een eigen 

opgravingsbevoegdheid en de mogelijkheid tot samenwerking met de regio 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Maar de gemeente Gorcum vreest dat de 

regio voorlopig nog niet toe is aan het besluit om een streekarcheoloog aan 

te stellen en zij houdt daarom de mogelijkheid open om naar een ander 

samenwerkingsverband te zoeken, bijvoorbeeld met de steden uit de ves

tingdriehoek, danwel een geheel eigen plan te trekken. 

De inpassing van archeologisch onderzoek bij bouwprojecten loopt in 

Gorcum inmiddels naar tevredenheid. 

Voor de ruimtelijke inpas

sing van de Dalemse 

Donk in de geplande 

nieuwbouwwijk Laag

Dalem-Zuid is door de 

werkgroep een alternatief 

plan ingediend, waarbij 

de donk met het wiel en 

de hoofdstraat één doorlo

pende visuele as vormen. 

Met het plan is tot op 

heden helaas niets 

gedaan. Via de Stichting 

Landschapsplan 

Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden is voor 

de Dalemse donk wel een 

tekstpaneel gemaakt. 

In de nieuwbouw aan de 

Kwekelstraat, waar bij 

opgravingen het rituele 

bad van de voormalige synagoge werd teruggevonden, is nu een plaquette 

geplaatst, die de herinnering aan de synagoge levend houdt. 

Ajb. 15 De concept-archeologische verwachtings
kaart van Gorinchem 

Ook bij de nieuwbouw van V &D aan de Krijtstraat is een monument 

geplaatst in de vorm van een ronde kolomvoet uit de Hof van Van Arkel, 

zoals die hier bij de opgravingen in 2002 is teruggevonden. 

De zuil kwam nogal breed in het nieuws, omdat de gemeente, die 

opdrachtgever en eigenaar is van dit monument, had vergeten bij zichzelf 

de benodigde bouwvergunning aan te vragen . 

In april is een concept-beleidsnotitie gepresenteerd met een archeologische 

verwachtingskaart. Notitie en verwachtingskaart zijn in de werkgroep 

besproken en van commentaar voorzien. 

Verder werd de archeologische begeleiding van de volgende projecten 

besproken: 

Balensteeg ( l 4e/ l 5e eeuwse bewoning) 

Blauwe Torenstraat (stadsgracht buiten de stadsmuur) 

Keizerstraat (stadsmuur, grondradar) 

Lokatie de Haan, Lingewijk-Noord (booronderzoek) 

Vissersdijk 37 (stadsbinnengracht) 

Onderzoek Groenmarkt door ArcheoMedia (veel leer en 

13/14e eeuws materiaal) 

De kleine landtong (restant bastion) 

In het Gorcums Museum ging op 20 december 2003 de 

expositie "In Gorcum Gebakken" van start, die in een 

fraaie opstelling tal van Gorcumse ovenproducten toonde 

van pijpen, terracotta, potten en tegels. 

Ook waren er tekeningen te zien van René de Jong, die 

hij gemaakt heeft tijdens de opgraving aan de Krijtstraat. 

De tentoonstelling was gecombineerd met een educatie

project voor scholieren, demonstraties, lezingen en een 

taxatiemiddag. 

Bij de opening van de tentoonstelling ontving Martin 

Veen, die 25 jaar geleden als vrijgevestigd amateurar

cheoloog de eerste spa in de grond stak op zoek naar 

Gorcums verleden, uit handen van burgemeester Ussels 

een bijzondere Gorcumse onderscheiding: het 
Ajb. 16 De "Arke/zuil" 

zilveren schouderstuk. Foto: Martin Veen 


