AWN Naerdincklant – Archeologie tussen Eem en Vechtstreek

Persbericht
Naerdincklant Najaarslezing: de Saalien landschaps- en bewoningsgeschiedenis
van Flevoland
Op woensdagavond 19 november organiseert archeologievereniging AWN Naerdincklant de jaarlijkse
najaarslezing. Spreker is de heer drs. D. van den Biggelaar, promovendus aan de Vrije Universiteit. Het onderwerp
van zijn lezing is de Saalien landschaps- en bewoningsgeschiedenis van Flevoland en de Gelderse Vallei.
Datum:
Tijd:
Locatie:
Toegang:

woensdag 19 november
19.30-22.00
Infoschuur, Lage Naarderweg 103, Hilversum
gratis

Voorafgaand aan de maximale ijsuitbreiding (vóór 150.000 jaar geleden) was centraal Nederland een grote delta die
bewoond werd door jagers-verzamelaars. De artefacten die deze vroege bewoners hebben achtergelaten bevinden
zich in de top van de stuwwallen van de Gelderse Vallei. De laag van de artefacten in de stuwwallen zijn afzettingen
van de rivieren Rijn en Maas. Gegeven de aanwezigheid van Midden-Paleolithische artefacten in de stuwwallen
rondom de Gelderse Vallei en het feit dat de stuwwallen tot in de ondergrond van Flevoland doorgaan, is de
hypothese dat de Midden-Paleolithische bewoning verder naar het noorden uitstrekte, tot in Flevoland. Om deze
hypothese te testen is de landschappelijke context gereconstrueerd van de artefacten. Daarnaast is ook onderzocht
of er verschillen in de vuursteenindustrie aanwezig zijn die gekoppeld kunnen worden aan een veranderend
landschap.
Voor meer informatie neemt u contact op met:
Bestuur AWN Naerdincklant – Archeologie tussen Eem en Vechtstreek
Drs. S. Koopman, bestuurslid communicatie en PR
Oude Amersfoortseweg 140
1212 AJ HILVERSUM
035-7723267 / s.koopman19@gmail.com
Website:
http://www.naerdincklant.nl/cms/index.php
Facebook:
http://t.co/NfP09mle
E-depot met onze publicaties:
http://independent.academia.edu/Naerdincklant
Over AWN Naerdincklant – Archeologie tussen Eem en Vechtstreek:
Naerdincklant is opgericht in 1952, de dertiende afdeling van AWN-Vereniging van vrijwilligers in de archeologie, en dé
archeologische vereniging voor het gebied tussen Vecht en Eem. Naerdincklant zet zich op diverse manieren in voor de
archeologie in haar werkgebied. Onder meer door ruimtelijke ontwikkelingen in de gaten te houden die mogelijk schade
opleveren voor het bodemarchief, door gevraagd of ongevraagd advies te geven aan gemeenten, provincies, terreinbeherende
instanties of bedrijven en door zelf onderzoek te verrichten. Daarnaast vergroot Naerdincklant middels educatieve activiteiten
de kennis van de regionale archeologie en maakt hiermee overheden en bewoners bewust van het archeologisch erfgoed en de
cultuurhistorische waarde daarvan.

