Archeologische excursie naar East Anglia
20 – 25 mei 2020
De Drents Prehistorische Vereniging organiseert dit jaar weer een prachtige archeologische
excursie waaraan ook de leden van de Vereniging voor Terpenonderzoek onder dezelfde
voorwaarden als de DPV-ers kunnen deelnemen. De reis is van 20 t/m 25 mei 2020 en het
reisdoel is de streek East Anglia aan de oostkust van Engeland.
De heenreis is per dagboot van Hoek van Holland naar Harwich. Na de overnachting
in Colchester, de oudste Romeinse stad van Engeland, wordt aldaar o.a. een wandeling
gemaakt langs de Romeinse stadsmuren. Op weg naar Norwich bezoeken we in een bos
enkele enorme grafheuvels van de Romeinse elite. Norwich is de verblijfplaats voor de
komende drie dagen, waar vandaan uitstapjes worden gemaakt naar archeologische locaties in
de omgeving. We zullen afdalen in een complex van vuursteenmijnen uit de steentijd en
bezoeken Flag Fen, een opgegraven ritueel centrum uit de Bronstijd. Norwich zelf heeft naast een aardige middeleeuwse buurt - een Normandisch kasteel en een schitterende hooggotische kathedraal.
Op de terugweg naar de veerboot bezoeken we de imposante muren van Burgh Castle,
dat door de Romeinen aan de kust werd gebouwd tegen de aanvallen vanaf het continent. Tot
slot wordt Sutton Hoo bezocht, één van de beroemdste archeologische sites van Engeland,
waar een rijk gevuld scheepsgraf van een Angelsaksische vorst uit de vroege middeleeuwen is
opgegraven. Na het diner in de haven van Ipswich wordt de terugreis per nachtboot naar Hoek
van Holland begonnen.
Dit zijn enkele onderdelen van het programma. Het gehele programma en alle verdere
informatie is vanaf medio december te vinden op de website www.dpv.nu. Hier leest u ook
hoe u zich kunt aanmelden voor de reis. De reis staat onder leiding van de archeoloog Bert
Huiskes, met op enkele plaatsen een toelichting door lokale deskundigen en museumgidsen.
Voor deelname is geen specifieke kennis van de archeologie nodig. Mocht u belangstelling
hebben, bezoek dan de website of e-mail voor vragen naar excursies@dpv.nu. De inschrijving
sluit op 29 februari 2020.

