
Nationale Archeologiedagen 2017 

In het voetspoor van de bronstijd 

 

Programma 15 oktober 2017 

Streekbos Paviljoen Bovenkarspel 

 

PROGRAMMA  ACTIV ITE IT   BEGELE ID/GEPRESENTEE RD DOOR PRAKTISCHE HANDREIK I NG 

10.00- 

17.00 

 Grasveld vóór het Streekbos Paviljoen:  

 * Hartelijke ontvangst door enkele ‘bronstijdbewoners’,  

    zij brengen wonen en spelen in de bronstijd tot leven.  

 * Startpunt van een wandeling door het Streekbos, waarbij  

    u gewezen wordt op landschapssporen uit het verleden.  

    Eindpunt is de met palen aangegeven plattegrond van  

    een bronstijdboerderij. Zie voor tijden het schema. 
 

 IVN educatieruimte (beneden): 

 * We bestuderen en sorteren scherven van origineel  

    bronstijdservies uit ‘de Streek’, schuif aan en help mee! 
 

 Incotec zaal (boven): 

 * Interactieve tentoonstelling (vondst)materialen 

 * Lezingen, zie voor tijden het schema.  

   “De afgelopen 15 jaar zijn archeologen druk bezig geweest     

   in West-Friesland. Door nieuwbouwwerkzaamheden en de  

   aanleg van de N23-Westfrisiaweg kon een groot deel van  

   het cultuurlandschap uit de bronstijd worden onderzocht.  

   De onderzoeksresultaten laten een indrukwekkend ingericht  

   bronstijdlandschap zien” – Wouter Roessingh – 

  

 

 

  

 

 

 -  AWN Land en Water  

    Noord-Holland Noord 

 -  Bronstijdgroep 

    Zuiderzeemuseum 

 -  IVN West-Friesland 

 -  Farmers of the Coast  

    Universiteit Leiden 

 Gratis parkeren (in de vakken) nabij het   

 Streekbos Paviljoen. De Incotec zaal is  

 via trap en lift bereikbaar. 

 

 Beneden in het Streekbos Paviljoen is  

 Restaurant IJgenweis gevestigd. 

 

 Inschrijven voor de lezingen is mogelijk,  

 aanschuiven op de dag zelf ook. 

 Inschrijven en annuleren t/m 13 oktober  

 via awnafd2@gmail.com   

mailto:awnafd2@gmail.com


10.30-

11.15 

 Lezing 1 

 Het echte Paleodieet 

 Gezond eten door het jaar heen in de Westfriese bronstijd. 

 Dr. Yvonne van Amerongen 

 Bio-Archeoloog 

 Farmers of the Coast / IDDS Archeologie 

 

 Om verzekerd te zijn van een plaats,  

 bieden wij u de mogelijkheid u vooraf in  

 te schrijven. Via awnafd2@gmail.com    

 

10.30-

11.30 

 Terugwandeling naar de bronstijd  

 Hoe het landschap van West-Friesland in de loop   

 van de eeuwen steeds weer veranderde. 

 

 Nico Bregman 

 Natuurgids IVN West-Friesland 

 Verzamelen op de aangegeven  

 ontmoetingsplaats vóór het Streekbos  

 Paviljoen. Max. 30 deelnemers. 

12.30-

13.15 

 Lezing 2 

 Des Bouvrie vs. de boer 

 De inrichting van een bronstijdhuis. 

 Dr. Yvonne van Amerongen 

 Bio-Archeoloog 

 Farmers of the Coast / IDDS Archeologie 

 Om verzekerd te zijn van een plaats,  

 bieden wij u de mogelijkheid u vooraf in  

 te schrijven. Via awnafd2@gmail.com    

 

14.00-

14.45 

 Lezing 3  

 Bronstijdnederzettingen in West-Friesland 

 Wonen, werken en sterven in de Westfriese bronstijd. 

 Onderzoek naar de Westfriese bronstijdboeren. 

 Drs. Wouter Roessingh 

 Senior Archeoloog 

 Farmers of the Coast / ADC ArcheoProjecten 

 

 

 Om verzekerd te zijn van een plaats,  

 bieden wij u de mogelijkheid u vooraf in  

 te schrijven. Via awnafd2@gmail.com   

 

14.00-

15.00 

 Terugwandeling naar de bronstijd 

 Hoe het landschap van West-Friesland in de loop   

 van de eeuwen steeds weer veranderde.  

 Nico Bregman 

 Natuurgids IVN West-Friesland 

 

 

 Verzamelen op de aangegeven  

 ontmoetingsplaats vóór het Streekbos  

 Paviljoen. Max. 30 deelnemers. 

16.00-

16.45 

Lezing 4 

  Bronstijdnederzettingen in West-Friesland 

  Wonen, werken en sterven in de Westfriese bronstijd.   

  Onderzoek naar de Westfriese bronstijdboeren. 

 Drs. Wouter Roessingh 

 Senior Archeoloog  

 Famers of the Coast / ADC ArcheoProjecten 

 

 

 Om verzekerd te zijn van een plaats,  

 bieden wij u de mogelijkheid u vooraf in  

 te schrijven. Via awnafd2@gmail.com   

17.00 Einde   
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