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Twintigste Zeeuwse
AmateurArcheologen Dag
Praktische informatie
Voor deelname aan de twintigste ZAAD wordt
een ﬁnanciële bijdrage van € 10,- gevraagd;
voor leden van de AWN € 5,-. Je kunt dit
bedrag op de dag zelf bij inschrijving voldoen.
Lunch, koﬃe en thee en het afsluitende drankje
en hapje zijn hierbij inbegrepen. Het aantal
plaatsen is beperkt.

De twintigste Zeeuwse Amateur
Archeologen Dag wordt georganiseerd
door Erfgoed Zeeland in samenwerking
met de AWN Vereniging van Vrijwilligers
in de Archeologie - afdeling Zeeland.

De ZAAD is mogelijk
gemaakt door bijdragen van
de Provincie Zeeland.

Bereikbaarheid en parkeren
Datum: Zaterdag 16 maart 2019
Aanvang: 10.00 uur
Locatie: Oude Dormter, Abdij 8, 4331 BK Middelburg

Aanmelden?
Je kunt jezelf aanmelden tot uiterlijk vrijdag 8 maart, bij
voorkeur per e-mail. Stuur een mail met vermelding van je
naam, organisatie, adres, e-mailadres, eventueel AWNlidmaatschap en aantal aan te melden personen naar
zaad@erfgoedzeeland.nl.

De ingang naar de Oude Dormter (Abdij 8) ligt links aan het
Abdijplein in Middelburg, vanuit de toegang Koorkerkhofpoort
aan het Koorkerkhof. De loopafstand vanaf station NS is circa 10
minuten. Voor de autonavigatie: postcode 4331 BK. In de
binnenstad van Middelburg geldt betaald parkeren voor korte
periodes. Aangeraden wordt te parkeren in een parkeergarage
of op een langparkeerterrein. Dichtstbijzijnde parkeergarages:
Kousteensedijk en Geere; dichtstbijzijnde langparkeerterreinen:
Hof van Tange en Loskade.

Foto: Romeinse gouden munt van de keizer
Magnentius (350-353 na Chr.), gevonden door een
metaaldetectorist op het strand van Domburg.

Een begrip voor amateurarcheologen
De Zeeuwse AmateurArcheologen Dag is als contactdag
voor amateurarcheologen in Zeeland en daarbuiten een
begrip. Inzet en enthousiasme van Zeeuwse en WestBrabantse vrijwilligers in de archeologie hebben zowel in het
heden als in het verleden tot belangrijke archeologische
ontdekkingen en resultaten geleid. Nog steeds vormen zij
ogen en oren voor professionele archeologen en
beleidsmedewerkers in Zeeland. Regelmatig nemen
vrijwilligers ook deel aan archeologische onderzoeken in de
provincie.
Het vierde lustrum van de ZAAD wordt gevierd in het
bestuurscentrum van de Provincie Zeeland. De Provincie
draagt de archeologie en amateurarcheologen een warm
hart toe. Het programma bevat wederom actuele bijdragen
van amateurarcheologen en professionals.
Resultaten van nieuw onderzoek uit de Romeinse tijd zijn te
melden uit Kapelle-Biezelinge en Domburg en voor de late
middeleeuwen uit Colijnsplaat en Veere.

Daarnaast is er aandacht voor metaalvondsten, een
onderwerp dat altijd in de belangstelling van onze doelgroep
staat. Bijzondere en belangrijke vondsten uit de binnenstad
van Hulst komen daarbij aan de orde, evenals het resultaat
van onderzoek van enkele groepen laatmiddeleeuwse kleine
zilveren muntjes door twee amateurarcheologen. Verder wordt
een update gegeven van de voortgang van het project
Portable Antiquities of the Netherlands, PAN. Zo wordt ook
deze keer weer invulling gegeven aan het motto van de ZAAD
‘voor en door amateurarcheologen’.
De afsluitende lezing betreft de archeologie van een
nederzetting en een stad die lange tijd ook de geschiedenis
van het Zeeuwse gebied heeft mede bepaald, Gent. Daarmee
sluiten we de rij van archeologie van grote steden rondom
Zeeland.
Je wordt van harte uitgenodigd aan deze dag deel te nemen.

Programma
Ochtend
10.00 uur
Ontvangst met koﬃe en thee
10.30 uur
Welkom en opening door Han Polman, Commissaris van de
Koning in de provincie Zeeland
10.40 uur
Romeins nieuws uit Zeeland
drs. Juke Dijkstra (ADC ArcheoProjecten, Amersfoort)
11.25 uur
Stand van zaken van een succesvol project, ook in Zeeland
Jurgen van der Klooster (Portable Antiquities of the
Netherlands, PAN)
11.55 uur
Van strijdzeisen tot kraagversterkingen - de opmerkelijke
metaalvondsten uit de haven van Hulst
dr. dr. Stefanie Hoss (Small Finds Archaeology NijmegenLent) & dr. Gerald Grimm (Helene: Portal für Archäologie, Kunstund Kulturvermittlung, Bonn)
12.45 uur
Lunchpauze en boekverkoop AWN

Middag
13.45 uur
Dertiende-eeuwse muntproductie op Walcheren
Michiel Bil & Peter van Dijk (beiden AWN Vereniging van
vrijwilligers in de archeologie)
14.20 uur
De mogelijkheden en beperkingen van bodemradar
Ruud Hemelaar (Werkgroep Innovatieve Meettechnieken in
de Archeologie, Arch. Ver. Kempen en Peelland, Eindhoven)
14.50 uur
Pauze met koﬃe en thee
15.20 uur
Hoe ontstaat een stad? De Gentse stadsontwikkeling
gezien door een archeologische bril
Geert Vermeiren (Stadsarcheoloog Stad Gent)
16.20 uur
Afsluiting door Robert van Dierendonck, Erfgoed Zeeland
16.30 uur
Afsluitend drankje en hapje
17.45 uur
Einde programma

