
Februari-lezing en excursienieuws 

Deze maand zal Thomas van den Berg een lezing verzorgen over: 

Archeologische monumentenzorg in Nederland; 
De implementatie van het verdrag van Malta 

In 1992 ondertekende Nederland het verdrag van Malta - ook wel Valletta genoemd - inzake 
de bescherming van archeologisch erfgoed. Nederland heeft zich hiermee verplicht om de 
uitgangspunten van het verdrag vast te leggen in wetgeving. De belangrijkste 
uitgangspunten zijn het betrekken van de archeologie bij planvormingsprocessen en de 
introductie van het veroorzakersprincipe. Anno 2006 kunnen we vaststellen dat de nieuwe 
wetgeving er bijna is. Voor de pauze zal Thomas ingaan op de uitgangspunten en werking 
van de nieuwe Maltawetgeving en uitleg geven over wat er in de afgelopen veertien jaar op 
het gebied van de archeologische monumentenzorg tot stand is gebracht. 
Na de pauze zal Thomas aan de hand van een aantai voorbeeld laten zien hoe er in de 
praktijk met archeologie wordt omgegaan. Gezien zijn werkgebied zullen de voorbeelden 
vooral uit het noorden van het land komen. 

Thomas van den Berg is sociaal geograaf en sinds 1998 werkzaam bij de Rijksdienst voor 
het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) te Amersfoort, waar hij hoofd van de regio 
noord is. Maar voor alles is hij natuurlijk bestuurslid van de HGVU 

Datum: dinsdag 14 februari 2006 
Tijd: 20.00 
Plaats: De Kargadoor, Oude Gracht 36 te Utrecht 

Weekend-excursie 2006 

Dit jaar zal de HGVU-excursie gaan naar Twente en de Achterhoek. De excursie zal 
plaatsvinden in het weekend van 17 en 18 juni. We verwachten dat de kosten ongeveer 
€ 75,- zullen bedragen. Over de exacte kosten en het programma worden jullie binnenkort 
verder geïnformeerd. Het maximale aantal deelnemers bedraagt 18. Deelname is op 
volgorde van aanmelding. Je kunt je aanmelden tot uiterlijk 1 mei bij Thomas van den 
Berg (030-2927260). Het kan ook via de mail: hqvu(a)lvcos.nl. 
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HGVU secretariaat Van Meursstraat 59 . 3532 CH Utrecht. Tel (030)2937360 . 
hgvu@lvcos.nl . Gironummer 4331136 


