Zaterdag 1 maart 2008, 10.00-16.00 uur
RHC Groningen Archieven, Cascadeplein 4 in Groningen

Uitnodiging
De afdeling Noord van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, de Drents Prehistorische Vereniging en
het Argeologysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy organiseren in samenwerking met de Groninger Archieven op 1
maart 2008 voor de eerste keer de ‘Dag van de Noord-Nederlandse Amateur-Archeologie’.
Aanvang : 10:00 uur
Deze dag is bestemd voor iedereen die geïnteresseerd is in de archeologie en de geschiedenis van Noord Nederland en
zal worden gehouden in het gebouw van de Groninger Archieven te Groningen.
Wij nodigen u hierbij van harte uit en hopen op uw komst.

Wat is er zoal te doen op deze dag?
Er zullen verschillende amateur-archeologen aanwezig zijn die iets over hun bijdrage aan de archeologie zullen presenteren (bijvoorbeeld in de vorm van vondsten). Er zullen films worden vertoond over archeologie en er zal een informatie- en boekenmarkt worden gehouden. Verder is er de gelegenheid om bodemvondsten te laten determineren.
Daarnaast is er een interessant lezingenprogramma samengesteld over zeer uiteenlopende onderwerpen (zie programma). Deze dag biedt uiteraard ruim voldoende tijd om ervaringen uit te wisselen, nieuwe contacten te leggen of oude
contacten aan te halen.
Lezingen programma:
Het Messchenveld in Assen ondersteboven (F.G. van den Beemt, Drents Prehistorisch Vereniging).
Archeobotanisch onderzoek in Midlaren: kwantificatie en reconstructie. (J. van Rooij, archeoloog en AWN-lid).
Mozaïekvloeren in Middeleeuwse kerken. (H. de Jong, Archeologysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy).
De amateur-archeologie bezien vanuit het perspectief van de professionele archeologie (Prof. Dr. W.A. van Es, emeritus
hoogleraar archeologie).
Presentaties / Activiteiten (voor zover nu bekend)
LWAOW – Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (AWN)
J. van Rijn en H. van Reesch - Prehistorische vondsten van het Messchenveld te Assen (DPV)
R. Meijer – Vorstheuvels van de Heemtuin (Werkgroep Prehistorie, Veenkoloniaal Museum te Veendam)
Stichting Monument & Materiaal – Vondsten in de stad Groningen en Ommelanden
Mw. A. Bos – Het Klooster Yesse
Rondleidingen door depots van de Groninger Archieven.
In het programma is een lunch opgenomen en er is na afloop een borrel.
U ontvangt een programmaoverzicht op de dag zelf bij binnenkomst.
Dit overzicht wordt ook gepubliceerd op www.groningerarchieven.nl

Aanmelden
Om enig beeld te krijgen van het aantal bezoekende leden (o.a. m.b.t. de catering) verzoeken we u zich aan te melden.
Graag ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk 16 februari 2008.
Wanneer u aan de Dag voor de Noord Nederlandse Amateur Archeologie wenst deel te nemen willen wij u verzoeken de
bijgevoegde strook in te vullen en op te sturen naar :
J.F.Visscher
Rengerslaan 9
9615 AJ Kolham
U kunt zich ook opgeven door de gevraagde gegevens per email te versturen naar :
awnnoord@home.nl (o.v.v. ‘Opgave DNNAA bezoek’)

Wilt u meer doen dan een bezoek brengen?
Wij zijn ook nog op zoek naar leden, die op deze dag assistentie willen verlenen. Opgave via een van de organiserende verenigingen.
Mocht u zelf willen deelnemen aan deze dag in de vorm van het tonen van uw vondsten of heeft u een ander
interessant idee dan kunt u contact opnemen met een van de organiserende verenigingen of mailen naar bovenstaand adres.
Wij bieden ook de gelegenheid voor een presentatie bij de informatie- en/of boekenmarkt. Wanneer u daarvoor
belangstelling heeft, verzoeken wij u om dat aan te geven en de informatie zo spoedig mogelijk aan ons toe te
sturen, liefst eerder dan 15 februari. U hoort dan nader van ons.

De organisatoren:
Afdeling Noord van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland
Argeologysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy
Drents Prehistorische Vereniging
RHC Groninger Archieven

Voor leden / individueel genodigden :
Naam : ………………………………………………

Lid :

AWN

AWfB

DPV

Adres : ……………………………………………………………………………………………………………..
Woonplaats : ………………………………………………………………………………………………………
Aantal introducés : ………………………………………………………………………………………………

Voor uitgenodigde verenigingen/organisaties
Naamvereniging/organisatie………………………………………………………………………………
Vestigingsplaats : ……………………………………………………………………………………………….
Aantal bezoekende verenigingsleden
Deelname informatiemarkt

ja / nee

Voor leden / individueel genodigden :
Naam : ………………………………………………

Lid :

AWN

AWfB

DPV

Adres : ……………………………………………………………………………………………………………..
Woonplaats : ………………………………………………………………………………………………………
Aantal introducés : ………………………………………………………………………………………………

Voor uitgenodigde verenigingen/organisaties
Naamvereniging/organisatie………………………………………………………………………………
Vestigingsplaats : ……………………………………………………………………………………………….
Aantal bezoekende verenigingsleden
Deelname informatiemarkt

ja / nee

Routebeschrijvingen naar het gebouw van de Groninger Archieven
Het gebouw van het RHC Groninger Archieven is vlakbij het NS Centraal Station gelegen.
Met de auto vanaf ringweg oost/zuid en A27
Met de auto komende vanaf de ringweg/A27 rijdt u op het Julianaplein in de richting van het Centrum/Station NS. Op
het Emmaviaduct slaat u linksaf (rechtsaf is richting NS-station) en komt u op de Emmasingel. Hier neemt u direct de
eerste afslag links en bent u op het Cascadeplein gearriveerd. U kunt hier niet voor de deur parkeren. Achter het gebouw
is een (betaald) parkeerplaats van Q-parc. U bereikt deze door de weg langs het gebouw te volgen. U kunt daar alleen
betalen met chipknip of creditcard. Een goedkopere optie is parkeren aan de Zaanstraat. (P+R). Zie hiervoor de routebeschrijving naar parkeerplaats Zaanstraat.
Met de auto vanaf Drachten (A7) en ringweg west
Vanaf A7 vanuit Drachten neemt u de eerste afslag Groningen (afrit zuid). De rotonde ¾ rond richting Zuidhorn/Bedum.
Direct eerste afslag rechtsaf richting Martini Plaza. Bij de stoplichten linksaf (Paterswoldseweg). Bij de stoplichten rechtsaf
(Parkweg). Bij de volgende stoplichten gaat u onder het
viaduct door linksaf. U rijdt nu het Emmaviaduct op. Hier gaat u bij de stoplichten linksaf (Emmasingel). Hier neemt u
direct de eerste afslag links en bent u op het Cascadeplein gearriveerd. U kunt hier niet voor de deur parkeren. Achter
het gebouw is een (betaald) parkeerplaats van Q-parc. U bereikt deze door de weg langs het gebouw te volgen. U kunt
daar alleen betalen met chipknip of creditcard. Een goedkopere optie is parkeren aan de Zaanstraat. (P+R). Zie hiervoor
de routebeschrijving naar parkeerplaats Zaanstraat.
Route parkeerplaats Zaanstraat
Met de auto komende vanaf de ringweg rijdt u op het Julianaplein in de richting van het Centrum/Station NS. Na het
Julianaplein neemt u gelijk de eerste afslag rechts naar beneden zodat u parallel aan het Emma-viaduct komt te rijden. U
volgt deze weg tot aan de stoplichten bij de bloemenzaak. U dient hier rechtdoor te gaan. Aan het eind van het huizenblok voorbij het kruispunt gaat u rechtsaf. (Let op: u moet niet meer omhoog het viaduct op!). U bent nu bij het parkeerterrein Zaanstraat. Vanaf de parkeerplaats kunt u over het Emma-viaduct naar de stoplichten bij de Emmasingel lopen.
Als u bij dit kruispunt linksaf slaat volgt u het voetpad tot aan het eerstvolgende zebrapad. Hier slaat u links af. U bent
gearriveerd op het Cascadeplein. Aan de linkerkant neemt u de trap omhoog (naast de slagbomen) en u loopt dan langs
de gevels van de even nummers aan het Cascadeplein, tot nummer 4.
Routebeschrijving parkeerplaats Zaanstraat vanaf Drachten (A7) en ringweg west
Vanaf A7 vanuit Drachten neemt u de eerste afslag Groningen (afrit zuid). De rotonde ¾ rond richting Zuidhorn/Bedum. Direct eerste afslag rechtsaf richting Martini Plaza. Bij de stoplichten linksaf (Paterswoldseweg). Bij de stoplichten
rechtsaf (Parkweg). Bij de volgende stoplichten gaat u onder het viaduct door linksaf. Aan het einde van het huizenblok
(na 50 meter) gaat u rechtsaf (P+R Zaanstraat). Zie verder de voorgaande routebeschrijving.

RHC Groninger Archieven

Prof. H.C. van Hallpad

Parkeerterrein Zaanstraat

Julianaplein

Openbaar Vervoer
Komende vanaf het NS Hoofdstation loopt
u het stationsgebouw aan de voorzijde uit
over het stadsbalkon tot aan de openbare
weg. Van daar uit gaat u naar links richting
het kruispunt met stoplichten (kruising
Emma-viaduct – Emmasingel). U steekt hier
recht over en volgt het voetpad tot aan het
eerstvolgende zebrapad. Hier slaat u links
af. U bent gearriveerd op het Cascadeplein.
Aan de linkerkant neemt u de trap omhoog
(naast de slagbomen) en u loopt dan langs
de gevels van de even nummers aan het
Cascadeplein, tot nummer 4.
Kortste route vanaf het NS Hoofdstation:
U loopt het perron af langs de achterkant van het stationsgebouw (u gaat het
stationsgebouw dus niet in). Hierbij heeft
u het stationsgebouw aan uw rechterzijde.
Vervolgens loopt u langs het spoor en het
fietspad onder het Emmaviaduct door. Na
het viaduct gaat u rechts. U gaat aan de
linkerkant de trap op en vervolgens loopt
u tussen de gebouwen door. U bent nu
op het Cascadeplein gearriveerd. Aan uw
rechterhand vindt u op nummer 4 het RHC
Groninger Archieven.

