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ALV en novemberlezing: 

Om 20.00 starten we de avond met de ALV. Een feestelijke ALV: we bestaan 25 jaar! De 
stukken voor de ALV worden meegestuurd met deze brief. 

Na de pauze zetten we de avond voort met de lezing: 

Nieuwe techniek ontsluit Celtic fields op de Heuvelrug 
Ruurd Kok, provinciaal archeoloog van de provincie Utrecht en lid van de HGVU 

De Utrechtse Heuvelrug is rijk aan (zichtbare) archeologische terreinen. Voor het publiek zijn 
op dit moment vooral de grafheuvels beleefbaar. Deze monumenten vormen slechts één 
aspect van de lange en intensieve bewonings- en gebruiksgeschiedenis van de Heuvelrug. 
Vrijwel onbekend is dat op de Utrechtse Heuvelrug de grootste archeologische monumenten 
van de provincie Utrecht liggen, die bovendien nog aan het maaiveld zichtbaar zijn ook: de 
Celtic Fields. Dit zijn prehistorische akkercomplexen, die zich uitstrekken overeen 
oppervlakte van vele tientallen hectaren. Ze zijn aangelegd en gebruikt in de periode 1100 
voor Chr tot 200 na Chr en bestaan uit een systeem van aaneengesloten, vierkante of 
rechthoekige akkertjes met zijden van 30-40 m, die worden begrensd door 30-100 cm hoge 
wallen van vaak vele meters breed. De Celtic Fields zijn aangelegd in een open landschap 
en in bossen relatief goed bewaard gebleven. In Utrecht zijn op dit moment zeven terreinen 
bekend met sporen van Celtic Fields, alle gelegen op de Heuvelrug. Geen van de Utrechtse 
Celtic Fields is ooit onderzochL Hierdoor is de ligging van de Celtic Fields niet of nauwelijks 
bekend. Dit betekent dat deze bijzondere archeologische monumenten op dit moment voor 
het publiek niet beleefbaar zijn en bovendien dat ze zeer kwetsbaar zijn voor aantasting. 
Door nieuwe technieken zijn er duidelijke aanwijzingen dat de bekende Celtic Fields veel 
groter zijn dan gedacht en dat er daarnaast op diverse plaatsen nog onbekende Celtic Fields 
liggen. 

Datum: dinsdag 8 november 2005 
Tijd: 20:00 uur 
Plaats: De Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht 

Hierbij verzoeken wij u om de contributie voor het verenigingsjaar 2005-2006 over te maken 
(acceptgiro bijgevoegd). De contributie voor de HGVU is € 15,- pl/pj, u bent uiteraard vrij om 
meer over te maken. 
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