BNA dagen, Amsterdam 26 en 27 maart 2020
Locatie
Mediamatic, Dijksgracht 6, 1019 BS Amsterdam
https://www.mediamatic.net/
De achttiende BNA-contactdagen vinden plaats in Amsterdam, op 26 en 27 maart 2020. Op de
eerste dag staat het thema ‘grond’ centraal. Wat betekent de aanwezigheid van een slappe of juist
een stevige ondergrond voor de archeoloog en de bouwhistoricus? Hoe heeft de ondergrond
invloed op de gebouwde structuren die worden aangetroffen? Maar ook: wat betekent dit voor de
methodische aanpak tijdens opgravingen of documentaties? Op de tweede dag wordt ingegaan
op het gebruik van digitale technieken bij archeologisch- en bouwhistorisch onderzoek, én op de
vraag hoe archeologen en bouwhistorici er al dan niet in slagen om hun verhaal voor een breed
publiek aantrekkelijk te maken. Het middagprogramma van de tweede dag is gewijd aan actueel
onderzoek van uiteenlopende aard.
Donderdag 26 maart
9:00-9.30
9:30-9:45

Inloop en koffie
Welkom

Sessie 1
9:45-10.10
10.10-10.35

Grond
Sessievoorzitter:
Ranjith Jayasena – Graaf- en modderwerk (Amsterdam, Nederland)
Gabri van Tussenbroek – Hoeveel weegt een huis? Houtskeletbouw op slappe
bodem (Amsterdam, Nederland)
Koffiepauze
Vincent Debonne – Gegrond of ongegrond? De band tussen bodem en
bouwbedrijf in middeleeuws Vlaanderen (Brussel, België)
Hein Hundertmark – Grondbogen, strokenfunderingen en de al dan niet
bestaande relatie met de ondergrond (Oss, Nederland)
Discussie

10:35-10:50
10:50-11:15
11:15-11:40
11:40-12:00
Lunch
Sessie 2
13:15-13:40
13:40-14:05
14:05-14:30
14:30-14:55
14:55-15:15
15:15-15:35
15:35-16:00
16:00-16:25
16:25-16:50
16:50

Grond
Sessievoorzitter:
David Derksen – Bruggen van Amsterdam (Amsterdam, Nederland)
Birgit Dukers – Middeleeuwse kelders in Limburg (Roermond, Nederland)
Erik Schmitz – Begravingen in de Amsterdamse Olofskapel in grootstedelijk
perspectief (18de-19de eeuw). (Amsterdam, Nederland)
Robrecht Vanoverbeke – Stevige Stenen op slappe bodem (Gent, België)
Dieter Verwerft – Arme zandgronden rond een ontluikende wereldstad. De
opgave van een 10e-eeuwse nederzetting langs de Barrièrestraat in Brugge
Discussie
Koffiepauze
Ann Degraeve – Er was eens... een rivier! De Zenne archeologisch onderzocht
(Brussel, België)
Jerzy Gawronski – Belowthesurface. Publieke archeologie van de rivier de Amstel
(Amsterdam, Nederland)
Boekpresentatie en borrel

Vrijdag 27 maart
8:30-9:00 ontvangst
Sessie 1
9:00-9:25
9:25-9:50
9:50-10:15

10:15-10:35
10:35-11:20

11:20-11:45
11:45-12:10
12:10-12:30
Lunch
Sessie 2
13:30-13:55
13:55-14:20
14:20-14:45
14:45-14:55
14:55-15:20
15:20-15:45
15:45

Methode
Sessievoorzitter:
Bram Vannieuwenhuyze – Gesneden koek? Cornelis Anthonisz’ vogelperspectief
digitaal ontleed (Amsterdam, Nederland)
Jitte Waagen – Vliegende scanners: de potentie van drone remote sensing voor
archeologie (Amsterdam, Nederland)
Chiara Piccoli – Ongoing work at the Virtual Interiors project: The house of the
Amsterdam regent Pieter de Graeff (1638-1707) at Herengracht 573 (Leiden,
Nederland)
Koffiepauze
Korte presentaties publiekbereik:
Mark Pier – Amstel, Spiegel van de Stad, de totstandkoming van een
documentaire over 15 jaar Noord /Zuidlijn archeologie. (Amsterdam, Nederland)
Jan Trachet – Pourbus Troubadour: Landschapsarcheologie in de huiskamer
(Gent, België)
Koen Klein – Amsterdam voor iedereen, 10 x per jaar Ons Amsterdam
(Amsterdam, Nederland)
Paneldiscussie
Presentatie van Saša Spačal, artist in residence Mediamatic – Intra-flux. Sensing
biogeochemical cycles
Discussie

Varia
Sessievoorzitter:
Wim Dijkman – Hubertus en het hert: een archeo-zoölogisch onderzoek verklaart
een religieus-historisch fenomeen (Maastricht, Nederland)
Natasja Hogen – Archeologie van het comfort (Amsterdam, Nederland)
Geert Verbrugghe – Laatmiddeleeuwse stenen vijzels in Poilvache en Dinant:
nieuwe aanwijzingen voor Nederlandse vondsten uit de Rijnvallei (Namur, België)
Maxime Dubbeld – Venster naar het verleden – Onderzoek naar gebrandschilderd
glas en de reconstructie van een gebrandschilderd wapen (Zwolle, Nederland)
Edwin Orsel – Archeologie en bouwhistorie. De som is meer dan 2 (Leiden,
Nederland)
Discussie
Slot

Locatie, parkeren en accommodatie
Het congres vindt plaats op loopafstand van Amsterdam Centraal Station bij Mediamatic,
Dijksgracht 6, 1019 BS Amsterdam
https://www.mediamatic.net/

Er is in de wijde omtrek geen gelegenheid tot parkeren. Wie niettemin met de auto naar de stad
wil komen, wordt dringend aangeraden gebruik te maken van Transferium Parkeren en vanaf de
rand van de stad verder te reizen met het openbaar vervoer.
https://www.transferiumparkeren.nl/amsterdam
Het hotelaanbod in Amsterdam is groot. Deelnemers wordt verzocht om zelf voor een
overnachtingsmogelijkheid te zorgen.

