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VINDPLAATS GORINCHEM WORDT TOCH NOG OPGEGRAVEN

Bij het vooronderzoek zijn in het Betuwelijntracé door het R.A.A.P. zes archeologischevindplaatsen ontdekt, waarvan er drie zijn opgegraven (Oud-Alblas
en de twee ondergrondse donken in Hardinxveld-Giessendam). De afgevallen
lokaties zijn een ondergrondse donk die precies onder de bestaande spoorlijn
SliedrechtlGorinchem ligt, een zwaar verstoorde middeleeuwse vindplaats aan
de Landscheiding in Giessenburg en een middeleeuwse vindplaats op de
Schelluinse rug bij het knooppunt Gorinchem (nog net gemeente Giessenlanden). Deze laatste viel aanvankelijk af omdat deze door een gewijzigde
aanleg buiten het tracé zou zijn komen te liggen. Bij nader inzien blijkt dit niet
het geval te zijn en wordt de vindplaats Gorinchem alsnog opgegraven. Het
gaat om een nederzettingsterrein uit het laatste deel van de vroege middeleeuwen en het eerste deel van de late middeleeuwen (Badorí- en Pingsdorí-aardewerk). De sporen liggen op een verlande zijtak van de Linge in zandige klei,
afgedekt door bijna een meter zware klei.
Het zuidelijkdeel van de nederzetting is verstoord door sloten, maar het middengedeelte blijkt opmerkelijk goed geconserveerd te zijn. Men is druk bezig met
de ontwerpfase voor de uitvoering. Er is haast bij, want het werk moet voor juni
2000 klaar zijn. Er wordt gedacht aan de methode om te beginnen met enkele
proefputten en afhankelijk van het resultaat al in het veld te besluiten om aansluitend door te gaan dan wel te stoppen. Tijd voor een proefonderzoeken een
bureauanalyse is er eigenlijk niet meer. Deze opgraving is voor onze streek van
groot belang omdat het gaat om een nederzetting vóór de ontginning.
Uit: Grondig Bekeken, 14"jaargang no. 4, december 1999, p. 6

