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De werkgroep heen in 2007 onder leiding van René van Dijk wederom
driemaal vergaderd. Daarbij ging het voornamelijk om het volgen van de
diverse archeologische onderzoeken, die in Gorinchem door diverse externe
bedrijven zijn of zullen worden uitgevoerd.
Op 28 februari hebben de vrijwilligers van de werkgroep An.:hcologie een
bezoek gebracht aan het restauratieatelier van de Archeologische Dienst te
Zwolle.
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Op hel perceel van hel Hamel huis aan de Kortendijk 53 zijn door Hollandia
Archeologie twee proefsleuven getrokken, maar daarbij zijn geen
archeologische waarden aangclrolTen. De bodem bleek volledig verstoord te
zijn. Van vervolgonderzoek werd dan ook afgezien.
Op de locatie Vissersdijk 37 zijn door An.:heo-Media meerdere proefs leuven
getrokken waarbij alleen recente funderingen werden aangetroffon. Ook
hier is van vervolgonderzoek afgezien.
Aan de Rosmo/ensteeg is in opdracht van woningbouwvereniging Bevo een
procfslcuvenonderzock uitgevoerd, waarbij oude funderingen en muurtjes
zijn aangetroffen, die aanleiding waren voor nader onderzoek in de vorm
van een definitieve opgraving.
In opdracht van de gemeente Gorinchem is op het Den /luan-terrein een
definitief onderzoek uitgevoerd. Daarbij werden resten van gebouwen
aangetroffen op de pick waar deze werden verwacht, maar verder bleek een
groot deel van de ondergrond verstoord le zijn.
In september verscheen het historisch j e ugdhoek "Verraad". In dit bock
beschrij fl auteur lncz van Bokhoven het leven van Willem van Arkel en zijn
vader in hun strijd tegen de Graaf van llolland.
De schrijfster liet zich onder andere inspireren door de vondsten van de
burcht van de Arkcls in hel Wijdschild ( 1996) en het Hof van de Arkels in
de Krijtslraat (2003}. In de etalage van boekhandel Vijfzinncn werd een
kleinschalige te11/oonstel/inK ingericht van vondsten afkomstig van de
burcht van de Arkcls in het Wijdschild.
Voor de ontwikkelingslocatie 'Kop van de /.Isbaan ' zal door mevr.
Van Rooijen een Programma van Eisen worden geschreven voor een
inventariserend onderzoek met proefsleuven. Mogelij k is er op deze
locatie sprake van een woonheuvd. l let onderzoek zal in januari 2008
plaatsvinden.
In het kader van een mogelijke samenwerking in de regio Alblassen vaard
VU/heerenla11den is in maart voor dit gebied een uilgangspunlcnnotilie
opgesteld. Daarin is een beeld geschelsl van de nieuwe
verantwoordelijkheden van de gemeenten en de wijze waarop daaraan
vorm en inhoud kan worden gegeven. Daarin zijn een drietal varianten
voorgesteld:
een minimale variant waarbij alleen het kaartmaleriaal van de CHS
wordt gehanteerd en voor de beoordeling een bepaa lde mate van
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kennis en expertise bij het ambtelijk apparaat noodzakelijk is.
een middenvariant waarin de gemeenten zeif archeologicbeleid
ontwikkelen en uitdragen op basis van een te vervaardigen
vcrwachtingskaarl.
een maximale variant waarbij archeologie wordt opgenomen in
de gemeentelijke monumentenverordening en expertise verankerd
wordt in een gemeentelijke adviescommissie.
In september hebben de leden van de Programmalijn Ruimtelijke Inrichting
van de regio Alblasserwaard & Vijfl1ecrenlanden ingestemd met de
uitvoering van de ' midden variant'.
Het eventueel op termij n verder doorgroeien als regio naar een maximale
variant, waarbij kan worden gedacht aan een regionale archeoloog en/of een
regionale archeologische dienst, bleek nog een 'brug Le ver'.

