
PROGRAMMA SYMPOSIUM

Archeologie als inspiratiebron
12.00 – 13.00 uur  inlooplunch

13.00 – 13.15 uur welkom door voorzitter dr. Marinke Steenhuis, directeur SteenhuisMeurs

13.15 – 13.25 uur opening door Elvira Sweet, gedeputeerde Cultuur van de provincie Noord-Holland 

13.25 – 14.05 uur  Doen we allemaal mee? Deelname en medezeggenschap in de archeologie  
 Henny Groenendijk, provinciaal archeoloog van Groningen en bijzonder hoogleraar Archeologie en 

Maatschappij aan de Rijksuniversiteit Groningen.
 Met het archeologisch erfgoed is het wat bijzonder gesteld: een eigenaar is niet aan te wijzen en het kost 

extra inbeeldingsvermogen om wat onzichtbaar is, zichtbaar te maken. Maar we eigenen ons die archeologie 
wel toe en verbinden er allerlei regels aan. Burgers kunnen belanghebbend zijn (bijvoorbeeld als eigenaar 
van een archeologisch terrein) maar hebben doorgaans weinig zeggenschap. Archeologie inspireert, maar 
het archeologisch bestel is nog niet erg democratisch. Publieksbereik is de ene pijler onder een meer 
democratische aanpak, medezeggenschap een andere. Een pleidooi voor meer burgerparticipatie. 

14.05 – 14.25 uur Inspiratie en identiteit via archeologie 
 Rob van Eerden, beleidsadviseur archeologie provincie Noord-Holland
 Huis van Hilde biedt gemeenten een ideale kans om kennis te nemen van de gebeurtenissen, culturen en 

verhalen die in hun bodem zitten en daarmee in potentie de identiteit van hun gemeente kunnen versterken. 
Cultureel bewustzijn verhoogt het woon- en werkklimaat, dus voor gemeenten kan archeologie een kans 
op een kwaliteitsimpuls zijn. 

14.25 – 14.45 uur  Castricum Oosterbuurt: nagalm van de Romeinen of dageraad van de Vroege Middeleeuwen?
 Frans Diederik,  Archeocultura 
 Het skelet van de in 1996 gevonden vrouw die inmiddels de naam “Hilde” draagt, is waarschijnlijk het best 

onderzocht vierde-eeuwse skelet van Nederland. De archeologische indicatoren die werden aangetroffen in 
de opgraving van Castricum Oosterbuurt, leken nauwelijks te wijzen op echte bewoning in de vierde eeuw. 
Bestudering van inheems aardewerk bracht meer duidelijkheid maar ook meer vragen… 

14.45 – 15.15 uur  pauze

15.15 – 15.35 uur Een Romeins fort te Bodegraven?
 Christo Thanos, archeoloog  en werkzaam bij Omgevingsdienst Midden-Holland 
 Binnen archeologisch Romeins Nederland neemt Bodegraven een bescheiden plaats in. Bodegraven kent 

een rijke maar ook zeer versnipperde onderzoeksgeschiedenis waar vooral amateurarcheologen een voor -
aanstaande rol hebben gespeeld. Een analyse van alle onderzoeksgegevens heeft geleid tot nieuwe en 
verrassende inzichten maar zal ook leiden tot verhitte discussies. Moet de rol van Bodegraven in de 
Romeinse tijd worden herzien?

15.35 – 15.55 uur Transformatie, economie en archeologie
 Bas van Sprew, senior adviseur strategie en beleid, gemeente Amsterdam, Monumenten en Archeologie
 Cultuur en geschiedenis zijn de succesfactoren voor de kwaliteit van de ruimte en economische vitaliteit. 

Archeologie speelt hier in een verbindende rol. Het ondergrondse erfgoed geeft een extra dimensie aan de 
aantrekkelijkheid van de stad. 

15.55 – 16.15 uur Verhalen over het Vlaardingse verleden
 Tim de Ridder, gemeentelijk archeoloog Vlaardingen
 In deze lezing zullen enkele voorbeelden de revue passeren hoe Vlaardingen archeologie voor het voetlicht 

heeft gebracht, hoe dat in het verleden is gedaan en waar de kansen voor nu en in de nabije toekomst 
liggen. Naast enkele gangbare voorbeelden, zullen ook een aantal projecten met een meer experimenteel 
karakter aan bod komen, zoals DNA-onderzoek als publieksmiddel, gebruik maken van QR-tegels, een 
Archeotheek en een ijzertijddrempel als trouwdrempel in het Vlaardingse stadhuis.

16.15 – 16.35 uur Ursula ontmoet Hilde 
 Atie Schenk, beleidsmedewerker bij de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving op het gebied 

monumenten en archeologie, gemeente Purmerend.
 Tijdens de archeologische begeleiding in 2009 zijn aan de noordwestzijde van de Koemarkt resten van het 

voormalige St. Ursulaklooster aangetroffen. Het klooster heeft bestaan vanaf het einde van de 14e eeuw tot 
aan de reformatie (1572), toen de nonnen verjaagd werden door de Watergeuzen en het klooster verwoest 
werd. In 2007 trof men bij kabelwerkzaamheden aan de Plantsoengracht een gedeelte van de oude begraaf-
plaats uit 1664. Hoe gaat de gemeente Purmerend om met dit soort toevalsvondsten? Welk 
archeologiebeleid heeft de gemeente Purmerend?

16.35 – 17.00 uur afsluiting door de voorzitter Marinke Steenhuis

17.00 – 18.00 uur borrel


