Archol lezingenmiddag
Donderdag 19 april 2018
15.00 tot 16.30, zaal F006
Verschilllende sprekers zullen ons vertellen over hun werkzaamheden binnen Archol, de
Faculteit der Archeologie en andere organisaties. We willen graag alle medewerkers en studenten
hiervoor uitnodigen. Aansluitend is er een borrel. Het programma is als volgt:
15.00-15.45 A close look at three houses from the past. Multidisciplinary analysis of

settlement traces at Markerwaardweg and Veldhoven
dr. Radek Grabowski (Umeå University, Universiteit Leiden)

This presentation outlines the procedure and results of multidisciplinary analyses of three houses and
their immediate surroundings: a middle Bronze Age house at Markerwaardweg in West Frisia, and a
Roman and early Medieval house at Veldhoven in Noord Brabant. All three sites have been analysed
with a similar methodology, which included, amongst other: analysis of both carbonised and
waterlogged plant macrofossils, phosphate analysis, estimation of the soils organic content, review of
artefact distribution patterns and, in the case of Markerwaardweg, a detailed archaeozoological
analysis of small (<2 mm) bone fragments encountered in the botanical samples. All of the analysed
cases produced interpretable data that reveals aspects of settlement activity and organisation which
would otherwise have remained unseen. In all three cases there were, however, also issues relating to
sampling strategy, archaeological and geological complexity and the choice of method. Thus the case
studies also demonstrate how similar attempts in the future can be improved.

15.45-16.00 Vol spanning
Sven Baas MA (Archol BV)
Eind februari keerde Archol na 9 jaar letterlijk en figuurlijk vol spanning terug naar Tilburg TradeparkNoord. Voorafgaand aan de uitbreiding van het hoogspanningsstation Tilburg Zuid is een opgraving
uitgevoerd die grensde aan het onderzoek uitgevoerd door Archol in 2009. Naast de vondst van resten
uit de midden-bronstijd en midden-ijzertijd is nu ook de eerste huisplattegrond uit de late-bronstijd/
vroege-ijzertijd gevonden op het terrein. Tijdens de lezing zullen de eerste onderzoeksresultaten worden
gepresenteerd.

16.00-16.15 Wonen aan de Oude Rijn
Svenja Hagedoorn MA (Archol BV)
Afgelopen najaar heeft Archol naast de A44, ter hoogte van de afslag transferium een gedeelte van een
vroegmiddeleeuwse nederzetting opgegraven. Het opgegraven gedeelte is gelegen ten zuidoosten van
de al eerder opgegraven nederzetting Oegstgeest Rijnfront-zuid. Hoe passen de resultaten binnen het
bestaande beeld?

16.15-16.30 Graven onder de winkelstraat van Noordwijkerhout
Brecht Cornelisse MA (Archol BV)
In februari werden er nieuwe bomen geplant rond de Witte Kerk in het centrum van Noordwijkerhout.
Omdat hier sinds de middeleeuwen mensen zijn begraven, heeft Archol de werkzaamheden begeleid.
Onder grote publieke belangstelling zijn toen diverse graven blootgelegd en onderzocht.

Vragen? Of interesse om zelf een lezing te geven op de volgende sessie op 8 november 2018?
Neem dan aub contact op met info@archol.nl
Foto op de achtergrond: M.E. Hemminga (Archol BV).

