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Welkom op de Reuvensdagen!
Dit jaar zijn we in Heerlen, de grote stad in een regio vól 
archeologie. Een stad met een blikvanger als het Thermenmu-
seum waar die archeologische rijkdom tastbaar en beleefbaar 
voor het oprapen ligt. Een museum waaraan ik me als tiener 
vergaapte en niet kon wachten om aan de studie archeologie 
te kunnen beginnen.

Onbevangen als ik was, kon ik niet bevroeden hoe de Neder-
landse archeologie in de daaropvolgende decennia van aard 
zou veranderen. Zo hielden we ons het afgelopen jaar, naast 
allerlei mooi onderzoek, bezig met de verandering van de Mo-
numentenwet naar de Erfgoedwet en voorbereidingen op de 
Omgevingswet, bogen we ons over certificering en registratie 
en pleitten we voor een Nationaal Archeologiefonds. Alle ar-
cheologische partijen kwamen tweemaal samen in het Groot 
Reuvensoverleg. In de afgelopen twintig jaar zijn we, door alle 
verschillende actoren en belangen, misschien wat versnipperd 
geraakt. Maar het is fijn te merken dat we inzien dat er wel 

degelijk een gezamenlijk belang is. Ik noem alleen al de liefde 
voor die archeologie waardoor ikzelf ooit aan de studie be-
gonnen ben.

Dat brengt me op het programma van deze 46e Reuvensda-
gen. Natuurlijk zijn er sessies die aansluiten bij de recente be-
leidsmatige ontwikkelingen, zoals de plenaire sessie op vrijdag 
over certificering en registratie. Overigens wordt die mede 
mogelijk gemaakt door het CGA, de NVAO, NVvA, VOiA en de 
SIKB. Over het inzien van een gezamenlijk belang gesproken... 
Je zou het misschien niet zeggen, maar die sessie is een aan-
rader om naartoe te gaan, want we zetten een troefkaart in die 
je niet wilt missen! Of de sessie ‘Gluren bij de buren’, waarin 
we wellicht kunnen leren van onze zuider- en oosterburen hoe 
het archeologisch proces daar georganiseerd is. 
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De belangrijkste bijdrage aan deze Reuvensdagen gaat ech-
ter over de beléving van archeologie en het maatschappelijk 
rendement. Onze keynote speaker, David Jennings, neemt ons 
mee in de praktijk van de Community Archaeology. En in ver-
schillende sessies, zoals ‘Het publieksarcheologisch kwartet’, 
‘Limes en de Via Belgica’, ‘De Vorst van Oss’ en ‘Toekomst voor 
erfgoed na Belvédère’, komt de archeologie voor het publiek 
ruim aan bod. Projecten en successen worden gedeeld, maar 
ook struikelblokken en spanningsvelden. We realiseren ons 
steeds meer dat de archeologie niet alleen van archeologen is, 
maar van ons allemaal.

De Reuvensdagen als congres zijn gelukkig nog altijd wél van 
onszelf, van alle professionals en vrijwilligers in de archeologie. 
En dus zijn er genoeg sessies waarin we inhoudelijk worden 
bijgepraat over recente ontdekkingen en nieuwe methoden en 
technieken. Sessies als ‘Limburgs rijke archeologische verle-
den’, ‘Romeinse wegen’, ‘Aard van de akker’ of ‘De vicieuze cir-
kel van nederzettingsonderzoek’, om er een paar te noemen. 
Hierbij kun je even achterover leunen en luisteren. Hoewel, 
vanzelfsprekend willen we ook de uitkomsten en de gebruikte 
methoden en technieken kunnen bediscussiëren...

Natuurlijk zijn de Reuvensdagen meer dan de sessies alleen. 
Er is een uitgebreide informatiemarkt en de posterborden 
hangen weer vol. Ook is er weer een folderbuffet en, nieuw 
deze editie, een boekenruiltafel. Naast het congres kunnen we 
ons vermaken tijdens de Reuvensnacht en op zaterdag zijn er 
mooie excursies in het programma opgenomen.

Ergo; er is genoeg te beleven in de archeologie, ook anno 
2016. Anders dan ik als tiener had bedacht, maar zeker niet 
mìnder leuk of uitdagend. Tijdens de Reuvensdagen was dit 
niet mogelijk geweest zonder de inzet en middelen vanuit de 
gemeente Heerlen en de provincie Limburg. Onmisbaar in het 
organiseren van de Reuvensdagen is de Programmacommis-
sie, die ook dit jaar voortvarend een boeiend en gevarieerd 
programma in elkaar heeft kunnen zetten. Ik weet niet wat we 
zonder hen zouden moeten. Net als het organiserend comité 
en de vele vrijwilligers. Maar het congres valt of staat natuurlijk 
bij jullie, sprekers, sessieleiders en bezoekers van de Reuvens-
dagen. Samen maken we er weer een paar mooie dagen van!

Masja Parlevliet
Voorzitter Stichting Reuvens

Masja Parlevliet met gedeputeerde Hans Teunissen in Zwolle in 2015
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Welkom in Heerlen
Namens het gemeentebestuur van Heerlen heet ik u allen van 
harte welkom op de Reuvensdagen die dit jaar in onze stad 
plaatsvinden.
 
Heerlen heeft de ambitie het archeologisch erfgoed zichtbaar 
en beleefbaar te maken. Wij zorgen voor het archeologisch 
erfgoed dat bekend is en we delen dit met het publiek. Cultu-
reel erfgoed krijgt extra waarde wanneer het publiek mogelijk-
heden krijgt om er kennis mee te maken. Mooie voorbeelden 
hiervan zijn het unieke project tot consolidatie en restauratie 
van het Romeinse badhuis, de succesvolle open dagen die 
door de gemeente georganiseerd worden bij spraakmakend 
archeologisch onderzoek, de reconstructie van het Landsfort 
Herle en de berging van een Romeinse pottenbakkersoven.

Onze inzet op het terrein van cultureel erfgoed blijft niet on-
opgemerkt: recent ontving de gemeente Heerlen een eervolle 
vermelding voor de BNG Bank Erfgoedprijs 2016. Bovendien is 
de voormalige bibliotheek/Stadsgalerij van Heerlen uitgekozen 
om het provinciale archeologische depot voor heel Limburg 

te huisvesten. Daar zijn we als gemeente ontzettend blij mee. 
Dit gebouw biedt de unieke kans om er niet alleen het depot, 
maar ook een volwaardige publieksfunctie in onder te bren-
gen, met doorgroeimogelijkheden naar hét archeologisch cen-
trum van Limburg. Het depot komt op een plek met histori-
sche en archeologische waarde voor Limburg; op het kruispunt 
van Romeinse wegen, pal naast het Romeinse badhuis - één 
van de belangrijkste archeologische monumenten van Lim-
burg, en wellicht van Nederland - midden in de stad Heerlen, 
toegankelijk en bereikbaar voor iedereen! Met dit vooruitzicht 
hoop ik u hier in de komende jaren nog eens terug te zien.

Jordy Clemens
Wethouder onderwijs, integraal jeugdbeleid, cultureel erfgoed 
en duurzaamheid 
gemeente Heerlen
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Welkom in Zwolle

De Reuvensdagen zijn binnen de archeologie een begrip. Ik 
ben er dan ook trots op dat deze dagen dit jaar in onze arche-
ologisch zo rijke provincie Limburg worden gehouden. En dat 
voorafgaand aan 2017, waarin het Europese archeologiecon-
gres in onze provincie neerstrijkt. Er gebeurt dus heel veel hier!

Helaas is het niet altijd mogelijk om archeologische vondsten 
in situ te bewaren. Onze behoeftes aan woonwijken, industrie-
terreinen, hoogwaterbeveiligingsmaatregelen en infrastructuur 
brengen met zich mee dat onderzoek en opgravingen nodig 
zijn. De interesse van het publiek hiervoor groeit door de rol 
die u als professional vervult bij het delen van informatie. Maar 
ook historische en archeologische verenigingen zijn daarbij 
van groot belang. Dat merk ik in mijn rol als gedeputeerde 
tijdens de vele werkbezoeken en gesprekken met mensen. 

Tijdens de recente Maand van de Geschiedenis was de slogan 
Ontdek het Verleden, Begrijp de Toekomst. Hiervoor is ken-
nis nodig. Kennis die uitgedragen wordt op een manier die 
niet alleen voor u interessant is, maar voor iedereen. Of je nu 
onderzoeker of ontwikkelaar bent, recreant, passant, liefheb-
ber van historie of bestuurder. Deze kennis van het verleden 
helpt ons de cultuurhistorische dimensie te blijven betrekken 
bij besluitvorming rond ruimtelijke, toeristische en culturele 
ontwikkelingen. Daarbij gaat het niet alleen om zorgvuldige 
besluitvorming, maar ook om het vasthouden en doorgeven 
van de prachtige verhalen die overal verstopt zitten. Die verha-
len etaleren, dat is wat we in Limburg gaan doen en ook in ons 
beleid vastgelegd hebben. Daar zijn we bijzonder trots op.

Welkom in Heerlen

De komst van het nieuwe provinciale archeologische depot in 
Heerlen zal nog een extra stimulans zijn voor de archeologie. 
Het depot wordt veel meer dan enkel een centrum waar de 
wettelijke taak van een statisch depot uitgevoerd wordt. We 
gaan ook ruimte bieden aan onderwijs en onderzoek. We ha-
len geschiedenis uit de schoolboekjes en maken het zichtbaar, 
tastbaar en interessant voor de jeugd. Door de samenwerking 
met restauratiewerkplaats Restaura en het erfgoedloket krijgen 
we in 2017 een archeologische hotspot waar we allemaal trots 
op mogen zijn. 

Hans Teunissen
Gedeputeerde Ruimte en Onderwijs
provincie Limburg

Jordy Clemens

Hans Teunissen

Welkom in Limburg
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Concern or Core Activity?
The Reuvensdagen organisers have asked me to provide 
an overview and synthesis of community archaeology 
rather than a presentation of case studies. Since its foun-
dation in 1972, York Archaeological Trust has engaged 
with the public in a variety of forms for more than 40 
years. As an educational charity, we have always consi-
dered the public interface to be one of our core responsi-
bilities.
 
It is, nevertheless, clear that the main mechanism of 
funding archaeological investigation, through developer 
funding, often creates a series of tensions between a role 
to inform and engage with a public and our responsibili-
ties to clients within a planning process.
 
In this paper I want to critique the current practice of 
professional archaeology in England and Scotland and 
explore whether an engagement with the underpinning 
principles behind our concern for communities might 
lead to a more resilient and worthwhile archaeological 
practice. Along the way, I will try to distil the key ele-
ments that might drive towards a successful approach to 
community embedded archaeological practice.

David Jennings is Chief Executive Of-
ficer van de York Archaeological Trust 
sinds 2013. Voordien was hij meer dan 
25 jaar werkzaam in allerlei aspecten 
van de professionele archeologie. Hij 
leidde o.a. de divisie Post-excavation 
van Oxford Archaeology en was ver-
volgens 14 jaar CEO van deze orga-
nisatie.

York Archaeological Trust is oorspronkelijk (in 1972) gesticht 
om een zorgvuldige omgang met het archeologische bodem-
archief van deze Noord-Engelse stad te bewerkstelligen. Na de 
omvangrijke opgraving van de Coppergate-site, die o.a. 40.000 
Viking-artefacten opleverde, werd het Jorvik Viking Centre 
gesticht. Yórvík is overigens de Oudnoordse naam van York. In 
het Viking Centre worden de artefacten aansprekend en inter-
actief tentoongesteld en kunnen de bezoekers in een wagentje 
een tijdreis maken.

Sinds 1990 maakt DIG deel uit van de attracties. In de sfeer-
volle ambiance van een kerk kunnen families en kinderen daar 
zelf als echte archeologen aan het werk. Inmiddels zijn ook 
de middeleeuwse ambiance van Barley Hall en experiences 
rondom Hendrik VII en Richard III aan het aanbod toegevoegd. 
Verder ontwikkelt de Trust reizende tentoonstellingen en wordt 
er met 3D gewerkt. Ten slotte staat Community Archaeology 
hoog in het vaandel, maar daar zal David zelf in zijn presentatie 
uitgebreid op ingaan.

Foto’s: weleer

6



Blok 1, sessie 1
Lezingen

Romeinse wegen: de Limes en andere 
paden
Organisator: Hilde Vanneste, gemeente Heerlen
Voorzitter: Tessa de Groot, RCE

De laatste jaren is er ongelooflijk veel nieuwe informatie gekomen 
over de Romeinse wegen in Nederland. Zo veel zelfs, dat de Limes
en werelderfgoednominatie in één adem genoemd worden. 
Nieuwe technieken en meerdere opgravingen hebben voor deze 
toename aan informatie gezorgd. Om de sessie een Limburgs ca-
chet te geven, komt niet alleen de limesweg aan bod, maar ook de 
Via Traiana bij Heerlen die onlangs in het nieuws is geweest en de 
Romeinse wegen tussen Tongeren en Maastricht. Planning, con-
structies, gebruikte materialen, de relatie met het landschap en de 
mogelijkheden voor nu worden besproken.

Bijdragen:
• Paul van der Heijden, Ulpia tekstproducties: Romeinse wegen in 

Nederland: een inleiding
• Peter Hazen, ADC ArcheoProjecten: Romeinse infrastructuur 

rond de Via Belgica bij Maastricht
• Erik Graafstal, gemeente Utrecht: De limesweg in de Rijndelta: 

wetenschappelijk werelderfgoed
• Hilde Vanneste, gemeente Heerlen: Alle wegen leiden naar 

Heerlen: de weg van Xanten naar Aken / Trier
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Foto: RMO

Beeld: Ulco Glimmerveen 7
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Lezingen

Het publieksarcheologisch kwartet
Organisator/voorzitter: Harry Pape, Rubicon Erfgoed/SAP

Publieksarcheologen houden zich vooral bezig met het construe-
ren van een goed verhaal, maar wie willen we daar eigenlijk mee 
bereiken? En hoe doen we dat? ‘Het publiek’ bestaat niet, want in 
het kader van niet-archeologen bereiken en betrekken hebben we 
te maken met een veelvoud van soms sterk van elkaar verschillende 
doelgroepen. Hoe doe je daar recht aan en hoe zorg je ervoor dat 
het verhaal op de juiste manier bij de juiste doelgroep terecht komt?

En dan zijn er nog de andere stakeholders, de direct belangheb-
benden die soms grote invloed hebben op het slagen van je pu-
blieksarcheologische project: ontwikkelaars, overheden, NGO’s, be-
langengroeperingen, etc. Hoe kom je er achter wie een rol spelen in 
het proces en (in) hoe(verre) betrek je hen om je doelgroep zo goed 
mogelijk te bereiken?

Bijdragen:
• Dietske Bedeaux, Arcadis en Janin Hekman, SAP: De niet voor de 

hand liggende doelgroep
• Monique van den Dries, Universiteit Leiden en Paul Sikkema, 

Qrius jongerenonderzoek: En wat vindt U ervan?
• Rob van Haarlem, Tijdlab en Gilbert Soeters, gemeente Maastricht:
 Een verrijkte realiteit
• Harry Pape, Rubicon Erfgoed/SAP en Marloes van der Sommen, 

freelance/SAP: Zijn we archeologen of sociaal werkers?

Blok 1, sessie 3

Prospectieonderzoek in de löss
Organisatoren: Timo Vanderhoeven, Arcadis en Jos de Moor, EARTH
Voorzitter: Ineke de Jongh, Arcadis

Het aantal prospectieve archeologische onderzoeken in de Zuid-
Limburgse löss is in de afgelopen 10 jaar sterk toegenomen. Hierbij 
zijn diverse vindplaatsen ontdekt, maar er zijn ook meerdere vind-
plaatsen ‘gemist’. Tijdens de sessie wordt ingegaan op diverse com-
ponenten van prospectie in het Zuid-Limburgse lösslandschap en op 
het ‘hoe en waarom’ van prospectief (zowel verkennend als karte-
rend) onderzoek in de löss en de mogelijke valkuilen hierbij.   
Er is ruime mogelijkheid om te discussiëren over het verleden, heden 
en de toekomst van prospectie in de löss: moeten we verder op de 
ingeslagen weg of is er ruimte voor nieuwe methoden en technie-
ken?

Bijdragen:
• Jos de Moor, EARTH: Prospectie in de löss: valkuilen en toekomst-

muziek
• Rob Paulussen, ArcheoPro:  Colluviumonderzoek ter plaatse van de 

Buitenring Parkstad Limburg
• Reinier Ellenkamp, RAAP: Löss of los?

Foto: Echo tekst en presentatie

Foto: EARTH

Foto: Arcadis
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Paneldiscussie

Gluren bij de buren
Organisatoren: Hilde Vanneste en Anneleen Van de Water, 
gemeente Heerlen
Voorzitter: Theo Toebosch

Beleid, wetgeving, onderzoeksnorm, het zijn bijna ‘vieze’ woorden, 
maar niemand ontsnapt eraan. Ook onze vakwereld blijft niet ach-
ter en er is de laatste tijd veel gebeurd op dit vlak. Wetgevingen 
zijn gewijzigd en daarmee ook het bestel. Maar hoe wordt archeo-
logisch onderzoek in onze buurlanden georganiseerd? Welke spel-
regels gelden en hoe kunnen we van elkaar leren?

Theo Toebosch leidt als moderator de sessie in. Vervolgens krijgt 
iedere organisatie maximaal 5 minuten het woord om zijn/haar 
organisatie voor te stellen en uit te leggen wat zijn/haar rol is in het 
erfgoedbeheer c.q. archeologische (werk)veld van het desbetref-
fende land. Na ieders verhaal wordt aan de hand van stellingen met 
het publiek onderzocht hoe we met z’n allen het proces zouden 
kunnen verbeteren.

Panelleden namens de volgende organisaties:
• vanuit Nederland: RCE, SIKB, NVvA
• vanuit Vlaanderen: VONA, VLAC, Onroerend Erfgoed
• vanuit Duitsland: LVR, stadsarcheoloog Aken

Blok 2, sessie 1
Lezingen

Recent onderzoek naar vroeg-
middeleeuwse grafvelden
Organisator: Henk van der Velde, ADC ArcheoProjecten

Binnen de Nederlandse archeologie komt het niet vaak voor dat 
er vroeg-middeleeuwse grafvelden worden opgegraven. Veel van 
onze kennis komt dan ook vanuit oudere projecten. Daarvan zijn er 
de afgelopen jaren een groot aantal uitgewerkt en gepubliceerd. 
Dit heeft tot veel nieuwe inzichten geleid, maar ook tot uitdaging-
en voor de huidige generatie onderzoekers. Want hoe vertaal je 
deze inzichten naar de huidige praktijk van contractarcheologie, 
waarin de vondst van een grafveld altijd als een verrassing lijkt te 
komen? Aan de hand van drie case studies gaan de sprekers in op 
de kenniswinst die recente opgravingen hebben opgeleverd en op 
de problematiek hoe met dit bijzondere archeologische fenomeen 
om te gaan.

Bijdragen:
• Tiziano Goossens, Archol: Een merovingisch grafveld langs de 

Schepersweg in Uden
• Henk van der Velde, ADC ArcheoProjecten: Minder is meer. 

Nieuwe inzichten in vroeg-middeleeuws grafritueel in Oost-
Nederland

• Joep Hendriks, gemeente Nijmegen: Nijmegen-Noord in de 6e 
eeuw. Het grafveld van Lent-Lentseveld

Foto: ADC ArcheoProjecten
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Zaaldiscussie

De vicieuze cirkel van 
nederzettingsonderzoek
Organisatoren: Richard Jansen, Universiteit Leiden, Ivo van Wijk, 
Archol en Adrie Tol, Archol
Voorzitter: Bert Groenewoudt, RCE

Nederzettingsonderzoek vormt sinds de introductie van de graaf-
machine begin jaren ‘50 een belangrijke pijler van de Nederlandse 
archeologie. Het beeld dat we schetsen van laat-prehistorische en 
inheems-Romeinse nederzettingen is echter in grote lijnen al tiental-
len jaren hetzelfde. Ook de wijze van opgraven is weinig veranderd. 
Op basis van proefsleuven worden clusters van sporen geselecteerd 
die vervolgens worden opgegraven door middel van vlakaanleg, 
optekenen van het vlak, couperen, documenteren van coupes en 
afwerken van profielen.

In deze sessie staat de vraag centraal of we ons niet in een vicieuze 
cirkel bevinden waarin onderzoek bij voorbaat leidt tot de repro-
ductie van een al bekend verhaal. Moeten nieuwe vragen niet leiden 
tot nieuwe methodieken? Alleen dan komen we tot nieuwe en/of 
aanvullende ‘beelden van het verleden’ in plaats van dat we bekende 
beelden blijven bevestigen.

Stellingen:
1. Kleinschalige opgravingen van ijzertijd- en inheems-Romeinse 

nederzettingen moeten we niet meer uitvoeren. De resultaten 
leveren nauwelijks of geen nieuwe kennis op.

2. Het voortdurend opgraven van sporenclusters op basis van een 
proefsleuvenonderzoek zorgt voor een vicieuze cirkel waarin 
enkel ons huidige beeld van het verleden wordt bevestigd. De 
synthese van een willekeurige ijzertijd- of inheems-Romeinse 
nederzetting kan voorafgaand aan de opgraving in grote lijnen al 
worden geschreven. 

3. Syntheses van nederzettingsonderzoek gaan vaak niet verder 
dan het typologiseren van plattegronden en een (op voorhand 
onjuiste) fasering van de nederzetting. Beide geven echter geen 
inzicht in de bijbehorende gemeenschappen.

Beeld: TO

Foto: Lucy Kubiak-Martens

Foto: gemeente Oss

Blok 2, sessie 3
Lezingen

Aardewerk anders - zicht op functie en 
gebruik
Organisator: Tania Oudemans, Kenaz Consult

Aardewerk is meer dan een typologisch gidsfossiel voor de da-
tering van sites. Aardewerk is een werktuig vervaardigd met een 
functie in gedachten, en gebruikt in het leven van mensen in het 
verleden. Hoe krijgen we als archeologen meer zicht op deze as-
pecten van aardewerk? Traditionele archeologische en natuurwe-
tenschappelijke methoden worden gepresenteerd.

Bijdragen:
• Tania Oudemans, Kenaz Consult: Een functionele benadering 

van aardewerk
• Frédérique Reigersman-van Lidth de Jeude, ADC ArcheoProjec-

ten: Beker, pot of urn?
• Peter van den Broeke, gemeente Nijmegen: Vormen onder vuur
• Lucy Kubiak-Martens, BIAX Consult: From inside the pot to the 

function of the site (Engelstalig)
• Laurens Thissen, TACB: Aardewerkfunctie te Barcin en het begin 

van de ‘dairy diaspora’
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Blok 3, sessie 1
Zaaldiscussie

Wetenschap, publiek en monumentenzorg 
verbonden: de Vorst van Oss
Organisatoren: Richard Jansen, gemeente Oss/Universiteit Leiden en 
Sasja van der Vaart-Verschoof, Universiteit Leiden
Voorzitter: Richard Jansen, gemeente Oss/Universiteit Leiden

In deze sessie willen we door middel van de casus ‘Vorst van Oss’ 
illustreren dat wetenschappelijk onderzoek, monumentenzorg én 
publieksarcheologie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn (en-
tangled). Maatschappelijke impact is belangrijk voor wetenschap-
pelijk onderzoek, verhalen voor en beleving door het publiek worden 
gevoed door onderzoeksresultaten. Wetenschappelijke kennis vormt 
een bron voor behoud, monumentenzorg zorgt voor het behoud 
van toekomstige onderzoeksobjecten en beleving voor het publiek. 
Te vaak voeren archeologen echter discussies enkel over óf de resul-
taten van onderzoek óf over ‘het’ publiek óf over monumentenzorg. 
Als ware het drie gescheiden werelden. In deze sessie willen we die 
scheiding doorbreken door universitaire en gravende, publieks- en 
beleidsarcheologen bij elkaar te brengen.

Bijdragen:
• Het Vorstengraf van Oss als agency
• Het Vorstengraf van Oss anno 2016
• Monumentenzorg en maatschappelijke impact

Foto: RMO

Blok 2, sessie 4
Ronde tafel

Limes en de Via Belgica
Organisator: Hilde Vanneste, gemeente Heerlen
Voorzitter: Tom Hazenberg, 1Arch/Hazenberg Archeologie

Twee Romeinse ‘lijnen’ vormen momenteel het onderwerp van maat-
schappelijke en toeristische ontwikkeling, de Via Belgica in Limburg 
en de Nedergermaanse Limes in de Rijn-provincies. De Via Belgica is 
voor veel partijen een kansrijk erfgoed-project, maar de totstandko-
ming wordt ervaren als een moeizaam proces. De Limes daarentegen 
kent inmiddels een sterk netwerk en de zichtbaarheid groeit. In deze 
openbare sessie ontmoeten de werkers aan deze twee ‘Romeinse 
lijnen’ elkaar om van elkaar te leren, hindernissen te herkennen en 
oplossingen te opperen.

Bijdragen:
• Linde Gispen, provincie Zuid-Holland en Tom Hazenberg, 1Arch/

Hazenberg Archeologie: Succes door vertrouwen en continuïteit - 
Limes in Zuid-Holland

• Karianne Schmitz - Winthagen, provincie Limburg en Gilbert Soe-
ters, gemeente Maastricht: Een nieuwe route voor een Romeinse 
weg

Foto: weleer
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Lezingen

Archeologie in 3 dimensies: van 
3D-documentatie tot 3D-presentatie
Organisator: Ronald Visser, Saxion
Voorzitter: Philip Verhagen, Vrije Universiteit

De archeologische wetenschap heeft zich altijd gericht op het do-
cumenteren en presenteren in twee dimensies. Dit is logisch, omdat 
analoge materialen weinig mogelijkheden bieden tot het vastleggen 
van gegevens in drie dimensies. Een digitale omgeving biedt echter 
de mogelijkheid om in meer dan twee dimensies te werken. Het is 
daarom niet verwonderlijk dat 3D een hoge vlucht neemt binnen 
archeologisch onderzoek over de hele wereld. Zo worden drones 
ingezet om luchtbeelden en 3D-modellen te maken van opgra-
vingen, objecten in musea ingescand en getoond op het web en 
wetenschappelijke 3D-reconstructies gemaakt van archeologische 
monumenten. Dergelijke technieken kunnen een belangrijke extra 
bijdrage leveren aan onze kennis van het verleden, en verbreden 

de mogelijkheden voor publieksbereik. In deze sessie willen wij de 
huidige toepassingsmogelijkheden van 3D-technieken de revue laten 
passeren, en de discussie aangaan over meerwaarde en toekomst in 
de archeologische praktijk.

Bijdragen:
• Jort Maas, Archeologie Noord-Zuidlijn: 3D in het Noord-Zuidlijn-

project: ontwikkeling en toepassing
• Julia Chorus, Chorus Archeologie: Van paalkuil tot poortgebouw: 

Romeinse forten reconstrueren in 3D
• Maarten Sepers, Kim van Straten, Loes Opgenhaffen, Panoptes 

Heritage: Erfgoed in 3D: onderzoek door presentatie
• Roeland Emaus, Saxion: 3D-landmeetkunde en de archeologische 

praktijk

Foto & beeld: Jort Maas

Foto: AWN-afdeling Rijnstreek

Beeld: Panoptes Heritage

Beeld: The Missing Link
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Blok 3, sessie 3
Lezingen

Ruimte voor de rivier
Organisatoren: Elly Heirbaut, gemeente Nijmegen, Eckhart Heunks, 
Rijkswaterstaat en Eli Gehasse, Rijkswaterstaat
Voorzitter: Eckhart Heunks, Rijkswaterstaat

In de afgelopen jaren zijn op ruim 30 plaatsen werken uitgevoerd 
om rivieren in Nederland meer ruimte te geven, waardoor de kans 
op overstromingen verkleind is. In het kader van dit landelijke 
programma van Rijkswaterstaat, Ruimte voor de Rivier geheten, zijn 
dijken verder landinwaarts gelegd, nevengeulen gegraven en uiter-
waarden verlaagd. Een wezenlijk onderdeel van dit programma was 
archeologie; onderzoek naar vindplaatsen in de uiterwaarden en de 
bewoningsgeschiedenis langs de rivieren. In deze sessie wordt een 
overzicht geboden van alle projecten die uitgevoerd zijn en zullen 
enkele projecten nader voor het voetlicht worden gebracht.

Bijdragen:
• Eckhart Heunks, Rijkswaterstaat: Introductie Ruimte voor de 

Rivier en archeologie
• Nico Willemse, RAAP: 15 jaar archeologische monumentenzorg 

langs de Rijntakken
• Elly Heirbaut, gemeente Nijmegen: Leven in een veranderend 

landschap langs de Waal
• Axel Müller, ADC ArcheoProjecten: De mesolithische vindplaats 

Reevediep

Blok 3, sessie 4

Het Maasdal, een laboratorium voor 
archeologen
Organisator: Wim De Baere, RAAP

De archeologische rijkdom van het Maasdal is zo groot, dat alle 
archeologen die betrokken zijn bij het onderzoek gedwongen 
worden om creatieve keuzes te maken. Het gaat dan zowel om 
vernieuwende methoden en technieken - zoals een nieuwe archeo-
logische kaart van de hele Maas (RCE) - als over geherformuleerde 
beleidsambities van de provincie Limburg, over methodische 
vernieuwing bij prospectie en waardering of bijvoorbeeld een bij-
zondere aanpak bij het uitwerken van archeologische sites. In deze 
sessie presenteren we enkele recente voorbeelden van spraakma-
kend onderzoek en staan we stil bij de bredere implicaties.

Bijdragen:
• Eelco Rensink, RCE, René Isarin, Crevasse advies, Reinier Ellen-

kamp, RAAP en Eckhart Heunks, EH landschapsarcheoloog: Een 
archeologische verwachtingskaart van het Limburgse Maasdal

• Reinier Ellenkamp, RAAP: Mag het een metertje meer zijn?
• Leo Tebbens, BAAC: Steentijdonderzoek te Well-Ayen, of hoe 

graaf je een schatkamer op?
• Yves Perdaen, BAAC Vlaanderen: Steentijdonderzoek in het bek-

ken van de Beneden-Schelde
• Bart Moonen, provincie Limburg: Reflectie op de presentaties 

vanuit beleidsmatige optiek
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De Topvondsten-sessie op de vrijdagmiddag van de Reuvens-
dagen wordt steeds dynamischer. Jaarlijks wordt een mooi 
podium geboden aan ontdekkingen waar archeologen trots 
op zijn. Dat hoeven niet altijd objecten te zijn, want ook ver-
kleuringen, profielen, monsters etc. komen in aanmerking. 
Daarom heeft het bestuur van de Stichting Reuvens besloten 
om met ingang van de Reuvensdagen 2017 van de term ‘Top-
vondsten’ af te stappen.
Maar hoe gaat die sessie dán heten? Daarvoor wordt de hulp 
en creativiteit van de Reuvensdagen-bezoekers ingeroepen. 
Bedenk een nieuwe naam voor deze sessie en houd daarbij de 

diverse aard van mogelijke toekomstige ‘topvondsten’ in ge-
dachten. Het formulier daarvoor vind je in de congrestas. Stop 
het ingevulde formulier in de ideeënbus bij de informatiebalie. 
Je kunt dat tot en met de borrel op vrijdagmiddag doen. Het 
Reuvens-bestuur kiest de winnende naam; deze wordt in de-
cember 2016 bekend gemaakt.

Meedoen wordt van harte aanbevolen, en de winnaar mag in 
2017 gratis naar de Reuvensdagen!

Foto: gemeente Nijmegen

Foto: RAAP

Bedenk een nieuwe naam voor de Topvondsten-sessie

PRIJSVRAAG
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BLOK 1 11.30 - 12.45 uur
Rabozaal Romeinse wegen: de Limes en andere paden

ING-zaal Het publieksarcheologisch kwartet

Q-Park-lounge Prospectieonderzoek in de löss

Theatercafé Gluren bij de buren

BLOK 2 13.45 - 15.00 uur
Rabozaal Recent onderzoek naar vroeg-middeleeuwse grafvelden

ING-zaal De vicieuze cirkel van nederzettingsonderzoek

Q-Park-lounge Aardewerk anders - zicht op functie en gebruik

Theatercafé Limes en de Via Belgica

BLOK 3 15.30 - 16.45 uur
Rabozaal Wetenschap, publiek en monumentenzorg verbonden: de Vorst van Oss

ING-zaal Archeologie in 3 dimensies: van 3D-documentatie tot 3D-presentatie

Q-Park-lounge Ruimte voor de rivier

Theatercafé Het Maasdal, een laboratorium voor archeologen

DONDERDAG
09.00 - 10.00 uur Ontvangst en registratie

10.00 - 11.00 uur Rabozaal Welkomstwoord Masja Parlevliet, Stichting Reuvens

Opening Jordy Clemens, wethouder gemeente Heerlen

28ste C.J.C. Reuvenslezing David Jennings, York Archaeological Trust

11.00 - 11.30 uur Koffiepauze

11.30 - 12.45 uur SESSIES BLOK 1

12.45 - 13.45 uur Lunch

13.45 - 15.00 uur SESSIES BLOK 2

15.00 - 15.30 uur Theepauze

15.30 - 16.45 uur SESSIES BLOK 3

17.00 - 18.00 uur Borrel, Thermenmuseum

20.00 - 02.00 uur Nieuwe Nor Reuvensnacht
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BLOK 4 09.30 - 10.50 uur
Rabozaal Limburgs rijke archeologische verleden

ING-zaal Industrie is meer dan een ambacht

Q-Park-lounge Aard van de akker: akkers onder de loep

BLOK 5 13.45 - 15.00 uur
Rabozaal Toekomst voor erfgoed na Belvédère? IBA-parkstad 2016-2020

ING-zaal Verhalen van grote projecten

Q-Park-lounge Aard van de akker: akkers in cultuur

Theatercafé De Neanderthaler en Malta

VRIJDAG
09.00 - 09.30 uur Ontvangst en registratie

09.30 - 10.50 uur SESSIES BLOK 4

10.50 - 11.20 uur Koffiepauze

11.20 - 12.45 uur Rabozaal Register en certificering

12.45 - 13.45 uur Lunch

13.45 - 15.00 uur SESSIES BLOK 5

15.00 - 15.30 uur Theepauze

15.30 - 15.50 uur Uitreiking W.A. van Es-prijs Met aansluitend presentatie door de winnaar

15.50 - 16.30 uur Topvondsten/Tussen scherf en schat Bart Verhart/ Hans Teunissen 

16.30 - 16.45 uur Highlights van de Reuvensdagen 2016 Henk van der Velde, Stichting Reuvens

Afsluiting en bekendmaking locatie 
Reuvensdagen 2017

Masja Parlevliet, Stichting Reuvens

16.45 - 18.00 uur Foyer Borrel

• Lezingen: een aantal sprekersbijdragen, afgeslo-
ten door vragen vanuit de zaal.

• Paneldiscussie: een aantal korte bijdragen, daar-
na discussie tussen (vooral) de panelleden, met 
vragen vanuit de zaal.

• Zaaldiscussie: een aantal korte pitches, daarna 
discussie met alle aanwezigen.

• Ronde tafel: iedereen die iets in te brengen heeft 
zit aan tafel, in dialoog met elkaar. De zaal (in-
dien aanwezig) luistert.

• Workshop: alle aanwezigen doen/praten mee.

Wat kun je verwachten in de verschillende sessies?

15
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Twitter mee over de Reuvensdagen via:Twitter @reuvensdagen en hashtag 
#reuvens2016

Like ons op Facebook/reuvensdagen

Folderbuffet
Middels het folderbuffet stelt de organisatie iedereen op de Reuvensdagen gratis 
in de gelegenheid om een actuele folder/brochure of een visitekaartje onder de 
aandacht te brengen van de andere congresgangers. Geïnteresseerd in nieuwe 
ontwikkelingen en ontmoetingen, of wil je zelf iets neerleggen? Kom naar het 
folderbuffet, bij de informatiebalie.

Boekenruiltafel
Nieuw element op de Reuvensdagen 2016: de boekenruiltafel. Voor wie thuis aan 
het ontzamelen geslagen is, nieuwe perioden/materiaalsoorten wil verkennen, of 
het gewoon een sympathiek idee vindt. Gebaseerd op het aloude antropologi-
sche principe van de reciprociteit;  leg er een boek neer en neem een ander mee 
dat (meer) van je gading is. Alleen neerleggen mag natuurlijk ook. Eveneens te 
vinden bij de informatiebalie.

1 AWN
2 LWAOW
3 Transect BV
4 Timescale VOF
5 T&A Survey
6 3 nov Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie
 4 nov Biologisch Archeologisch Platform
7 Boels Geo & Safety BV
8 BeoBOM
9 3 nov Limessamenwerking
10  Panoptes Heritage
11 Vriens Archeo Flex
12 Ruud van Beek Stichting
13 RAAP
14 Salisbury Archeologie BV
15 Provincie Limburg / EAA 2017
16 Rijksmuseum van Oudheden
17 Geometius

18 3 nov TGV Teksten en Presentatie 
 4 nov Archeologistics
19 MeetConsult BV
20 QLC ArcheoLINK
21 Koeman en Bijkerk BV
22 Saricon BV
23 ADC Archeoprojecten
24 Alef Groep BV
25 3 nov Blikveld Uitgevers
26 EARTH Integrated Archaeology
27 Econsultancy
28 Tijdlab 
29 Stichting Nationale Archeologiedagen
30 Spa uitgevers BV
31 Restaura

Posters: verspreid over de zaal

30
31

Theatercafé
Informatiebalie
Boekenruiltafel
Folderbuffet
Uitgang
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G Blok 4, sessie 1
Lezingen

Limburgs rijke archeologische verleden
Organisator: Hilde Vanneste, gemeente Heerlen
Voorzitter: Armand Creemers, gemeente Meerssen, LGOG

Onderzoek heeft de afgelopen tien jaar zeer veel toegevoegd aan 
het archeologische verleden van Limburg. Deze Limburg-sessie 
gaat niet alleen in op de hoogtepunten, maar ook op de lacunes 
die opgevuld zijn. De vier sprekers hebben elk onderzoek gedaan 
in het kader van de Malta-wetgeving, waardoor zij bij uitstek ge-
schikt zijn om hier tijdens de Reuvensdagen een presentatie over te 
geven. Dit gaat van Neanderthalers tot prehistorie en van Romeins 
tot middeleeuws.

Bijdragen:
• Yannick Raczynski-Henk, Universiteit Leiden/ADC ArcheoProjec-

ten: Hoe zeg je ‘Neanderthaler’ in het Limburgs?
• Leo Verhart, Stone Age: Nieuwe inzichten in de Limburgse pre-

historie
• Gerard Tichelman, RAAP: De Romeinse tijd in Limburg
• Jacob Schotten, gemeente Venlo: 25 jaar graven naar middel-

eeuws Limburg

Foto: BAAC-ADC

Foto: gemeente Venlo

Foto’s via Yannick Raczynski-Henk

Foto: RAAP
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Foto: Thermenmuseum
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Blok 4, sessie 2
Paneldiscussie

Industrie is meer dan een ambacht
Organisatoren: Joep Orbons, ArcheoPro en Guus Gazenbeek, Sweco
Voorzitter: Eric Wetzels, gemeente Maastricht

In onderzoeken worden ambachtelijke activiteiten herkend die als 
losstaand(e) technisch(e) proces(sen) worden behandeld, veelal uit-
sluitend binnen de (beperkte) kaders van het onderzoek. Vaak kan 
dit echter een deel zijn van een groter (boven)regionaal netwerk 
dat verder reikt dan de techniek alleen. Daarmee kan gesproken 
worden van een industrie. Het doel is de archeologische wereld 
bewust te maken van industriéle aspecten in archeologische onder-
zoeken.

Stellingen/discussiepunten: 
• (Proto-)industriële processen bestaan uit ambachtelijk-techni-

sche handelingen binnen lokale, regionale of bovenregionale 
netwerken waarin grondstofwinning, organisatie, productie, 
transport, financiering en sturing door afnemers worden ge-
combineerd. 

• Kunnen wij uit artefacten, structuren en sporen ambachtelijke 
processen of (proto-)industriële processen identificeren?

• Volstaat Dans-Easy voor (proto-)industriële processen? 
• Volstaan de richtlijnen (KNA, PVE, etc.) voor het vastleggen van 

(proto-)industriële processen?
• Kan gesproken worden van industriële processen in de prehis-

torische periode?

Panelleden:
• Ernst Homburg, Universiteit Maastricht: Historische industrieën 

in Limburg
• Ineke Joosten, RCE: De technologie van vroeg-historische ijzer-

productie
• Mijke Horst - van de Berg, Continium: Industriële archeologie
• Julie Van Kerckhove, Vrije Universiteit: Aardewerkproductie in de 

Romeinse tijd

V
RI
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GBlok 4, sessie 3
Lezingen

Aard van de akker: akkers onder de loep
Organisator: Hans Huisman, RCE
Voorzitter: Bert Groenewoudt, RCE

Het herkennen van (begraven) akkerlagen is geen sinecure, behalve 
als macroscopisch bewerkingssporen zichtbaar zijn. Als je dan een 
akkerlaag hebt, wat kun je er dan mee? Welke manieren zijn er om 
meer informatie over het vroegere akkerbedrijf aan de bodem te 
ontfutselen? In deze sessie wordt een aantal onderzoeken gepre-
senteerd, experimenteel en specialistisch, aan akkers en akkerbouw 
in het verleden.

Bijdragen:
• Mans Schepers, GIA: Koeien houden niet van paarden(bonen)
• Corrie Bakels, Universiteit Leiden: Bemestten Bronstijd-boeren in 

West-Friesland hun akkers met dierlijke mest?
• Henk van Haaster, BIAX Consult: Prehistorische akkerbouw op 

de strandwal bij Heiloo: strijd tegen stuifzand en veen
• Hans Huisman, RCE: Zwarte strepen naast het pad: micromorfo-

logisch akkerlagen herkennen?

Plenaire sessie

Register en certificering

Kunt u de woorden certificeren en registreren ook niet meer ho-
ren? Voelt u zich in een hokje geduwd? Bestempeld? Gekeurmerkt? 
Of voelt u zich reddeloos verloren in een woud van BRL, KNA, 
CI en TI, waarin u de actoren niet meer van de protocollen kunt 
onderscheiden? Dan is dit uw kans! In deze sessie gooien we al-
les overboord en belichten de certificering vanuit een verrassend 
andere hoek. We zetten een troefkaart in en laten ons voorlichten 
door mensen van BUITEN het vak. Deze trainingsspecialisten zullen 
ons in een uur alle ins en outs van certificeren en registreren bij-
brengen, zodat u met opgeheven hoofd, rechtop in de wind en vol 
vertrouwen het nieuwe tijdperk van de archeologie in kunt gaan!

Deze sessie wordt mede mogelijk gemaakt door het Convent van 
Gemeentelijke Archeologen, de Nederlandse Vereniging van Ar-
cheologische Opgravingsbedrijven, de Nederlandse Vereniging van 
Archeologen, de Vereniging Ondernemers in Archeologie en de 
Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.

Foto: RCE

Foto: Sweco
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Blok 5, sessie 1
Lezingen

Toekomst voor erfgoed na Belvédère? 
IBA-parkstad 2016-2020
Organisator: Hilde Vanneste, gemeente Heerlen
Voorzitter: Jordy Clemens, gemeente Heerlen

Behoud door ontwikkeling. De associatie met het afgeronde Belvé-
dère-project is eenvoudig te maken. Maar er zijn ook projecten die 
aan dit adagium zelfs nog een dimensie toevoegen: IBA (Internati-
onale Bau Ausstellung). Het Duitse fenomeen IBA is uitgegroeid tot 
een creatieve aanpak met een bewezen economische impuls voor 
de betreffende gebieden. Tastbare resultaten zijn een fysieke veran-
dering in het gebied én een cultuuromslag in de waardering ervoor 
en het denken en werken erin. Binnen de regio Parkstad Limburg is 
een IBA opgezet en wordt nu een aantal projecten ontplooid. Denk 
hierbij aan het Romeins kwartier Heerlen, Kasteel Schaesberg, Kas-
teel Etzenrade, het Mijnkwartier etc. Alle projecten hebben in es-
sentie een sociale, economische en/of maatschappelijke relevantie 
en dat is ook hun hoofddoelstelling, maar erfgoed vormt de basis 
van elk (deel)project. 
In deze sessie wordt het fenomeen IBA toegelicht en passeren 
enkele IBA-projecten van de regio Parkstad Limburg de revue.

Bijdragen:
• Jo Coenen, IBA Parkstad: IBA? Waar hebben we het over?
• Karen Jeneson, Thermenmuseum: Romeins kwartier Heerlen: 

voormalige mijnstad omarmt Romeins verleden opnieuw
• Luuk Keunen, RAAP: Het verwoeste kasteel Etzenrade: verdwe-

nen kasteel in beeld
• Aryan Klein, Stichting Landgoed Slot Schaesberg en Thierry 

Goosens, IBA Parkstad: Hoe print ik een kasteel?

Zaterdag 5 november
Op zaterdagochtend 5 november is er de mogelijkheid gratis deel 
te nemen aan een excursie. In het Thermenmuseum zal het nieuwe 
onderzoek naar en de restauratie van het Romeinse badhuis wor-
den gepresenteerd. Deze excursie is inclusief een bezichtiging van 
het badhuis, een bezoek aan de tijdelijke expositie ‘Op zoek naar 
de Bron’ en de vaste tentoonstelling ‘Romeins Zuid-Limburg, het 
hele verhaal’. Bij Slot Schaesberg zijn er presentaties over het ar-
cheologische en bouwhistorische onderzoek en rondleidingen.
Bij het ter perse gaan van dit boekje is niet duidelijk of er nog 
plaatsen beschikbaar zijn: inlichtingen bij de informatiebalie.

Excursie Thermenmuseum
10.00 uur  Ontvangst met koffie en thee
10.15 uur  Presentatie over het badhuisonderzoek - Karen Jeneson
11.00 uur  Koffiepauze
11.15 uur  Groep 1 bezoekt het badhuis
 Groep 2 bezoekt het museum
12.00 uur  Wisseling groepen
12.45 uur  Afsluiting

Excursie Slot Schaesberg
09.30 uur  Ontvangst met koffie en thee
10.00 uur  Presentaties over het archeologische en bouwhistorische  
  onderzoek
11.30 uur  Koffiepauze
11.45 uur  Rondleidingen (o.a. door André Viersen) met aandacht voor  
  bouwhistorie en historische tuinen
13.00 uur  Afsluiting 

EXCURSIES
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Foto: Thermenmuseum

Foto: Landgoed Slot Schaesberg
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Gemeente Leeuwarden
De rol van archeologie in het sociaal domein (integratie en 
participatie) 
 
Universiteit Gent 
Romeins keramisch bouwmateriaal in perspectief (Neder-
landse en Belgische parallellen)
 
Stiching Archeologie en Publiek (SAP)
Publieksarcheologie en SAP

Gemeente Maastricht
App Roman Maastricht 
 
Agentschap Onroerend Erfgoed 
Automatisch puzzelwerk van frescofragmenten uit Romeins 
Tongeren op basis van 3D-scannen 
 
Vrije Universiteit Amsterdam
Paleogeografie van het Maasdal sinds het Laat-Glaciaal 

Archeologische Vereniging Golda
Crowdfundactie opgraving Clarissenklooster Gouda 

Chorus Archeologie 
Romeinse vicus, nieuw onderzoeksproject naar Romeinse 
kampdorpen bij de forten  

Limburgs Museum
Limburgse Archeologiedag

BAAC
Neolithische invloed op de ijzertijdpottenbakker? Bijzon-
dere versiering op ijzertijdaardewerk te Well-Aijen

Stichting In Principio 
‘OVERGANGSZONE’ / TRANSITION ZONE
Kunst en onderzoek in het transformatieproces van het 
ENCI-gebied

POSTERSS
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www.spa-uitgevers.nl

Historie

Archeologie

Keramiek en glas

B
oekverkoop

Assendorperstraat 174-4, 8012 Ce  Zwolle

Re-enactors SpecialistenJeugdArcheologen Historici

History

Archaeology

Ceramics & Glass

Foto:Stichting In Principio
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G Blok 5, sessie 2
Lezingen

Verhalen van grote projecten
Organisator: Henk van der Velde, ADC ArcheoProjecten

Binnen de contractarcheologie wordt veel onderzoek uigevoerd. 
Als gevolg van het verstoorder-betaalt-principe bepaalt tegen-
woordig niet de interesse van de wetenschap, maar de ruimtelijke 
ordening de onderzoeksagenda. In deze sessie drie verhalen over 
wat deze vorm van archeologie heeft opgeleverd. De sprekers gaan 
in op de resultaten, maar staan ook stil bij de inbedding daarvan 
in de Nederlandse archeologie. Wat leveren de resultaten ons op? 
Hoe plaatsen we ze binnen de huidige stand van kennis? Maar ook 
bij best practice: wat ging goed en wat ging soms wat minder?

Bijdragen:
• Axel Müller, ADC ArcheoProjecten/BAAC: Over steen, grind en 

flint. Drie jaar graven naar steentijdbewoning tussen Aijen en 
Well

• Wouter Roessingh, ADC ArcheoProjecten/Archol: West-Friesland 
oud en nieuw. Bronstijdnederzettingen in West-Friesland, casus 
N23-Westfrisiaweg

• Erik Verhelst, RAAP: Knokken om Knodsenburg. Een fort uit de 
Tachtigjarige oorlog in Nijmegen-Lent

Blok 5, sessie 3
Lezingen

Aard van de akker: akkers in cultuur
Organisator: Stijn Arnoldussen, GIA
Voorzitter: Bert Groenewoudt, RCE

Akkerbouw en landbouwmethodes variëren door de tijd. In deze 
sessie worden nieuwe resultaten en inzichten gepresenteerd naar 
aanleiding van veldonderzoek

Bijdragen:
• Harry Fokkens, Universiteit Leiden: Laat-neolithische akkers in 

West-Friesland: geen kleinschalig marginaal gebeuren
• Stijn Arnoldussen, GIA: Met de ploeg door de wal? Over raatak-

kers en eergetouwen
• Lucas Meurkens, ARCHOL: Potstallen in de Romeinse tijd? De 

casus Best-Aarle
• Johan Verspay, Universiteit van Amsterdam: Akkers als achterge-

steld archief

Foto: provincie Noord-Holland

Beeld: provincie Drenthe
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Blok 5, sessie 4
Zaaldiscussie

De Neanderthaler en Malta
Organisatoren: Rob Paulussen, ArcheoPro/AVL en Yannick Raczynski-
Henk, ADC ArcheoProjecten/Universiteit Leiden
Voorzitter: Jan Kolen, Universiteit Leiden

Als inleiding op een plenaire discussie wordt in een aantal korte 
presentaties de stand van zaken van midden-paleolithisch onderzoek 
in en buiten de context van ‘Malta’ gepresenteerd. Het hoofdthema 
van de discussie is de vraag: Hoe kunnen we ervaringen uit de afge-
lopen jaren omvormen tot structureel onderzoek, meer draagvlak en 
beleid?

Bijdragen:
• Eelco Rensink, RCE : Zeer oud, maar minder waardevol? Erfgoed-

zorg en Neanderthaler-vindplaatsen
• Yannick Raczynski-Henk, Universiteit Leiden/ADC ArcheoProjecten: 

Prospectie naar diep begraven vindplaatsen in löss: Amstenrade-
Allée

• Alexander Verpoorte, Universiteit Leiden: Midden-paleolithicum 
uit een zandwinput en een zuigput

• Luc Amkreutz, RMO: Het verzuipend archief- midden-paleolithi-
cum uit de Noordzee

• Anneleen Van de Water, Het Archeologie Bureau: De adviseur en 
steentijdarcheologie. Koude oorlog?

W.A. van Es-prijs 2016 
De W.A. van Es-prijs is een aanmoedigingsprijs van de RCE 
voor jong onderzoekstalent op het gebied van de Neder-
landse archeologie. Deze archeologieprijs wordt bij roulatie 
toegekend aan een proefschrift, een masterscriptie of een 
andere opmerkelijke publicatie. Dit jaar staan dissertaties 
centraal. Aan de prijs zijn een bedrag van € 2.000 en een 
oorkonde verbonden. De uitreiking vindt traditiegetrouw 
plaats tijdens de Reuvensdagen. De W.A. van Es-prijs werd 
op 20 december 1988 ingesteld bij het vertrek van de toen-
malige directeur van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek, prof. dr. W.A. van Es.

Genomineerd zijn:
Sandra Beckerman (Rijksuniversiteit Groningen): Corded ware 
coastal communities. Using ceramic analysis to reconstruct 
third millennium BC societies in the Netherlands

Hans Koopmanschap (Universiteit Tilburg):
Grensgebied tussen zand en veen. Een archeologisch perspec-
tief op de middeleeuwse ontginnings- en bewoningsgeschiede-
nis van de Langstraat en het aangrenzende zandlandschap 
van Noord-Brabant

Annet Nieuwhof (Rijksuniversiteit Groningen): 
Eight human skulls in a dung heap and more. Ritual practice 
in the terp region of the northern Netherlands 600 BC – AD 
300

Christiaan Schrickx (Universiteit Leiden): 
Bethlehem in de Bangert. Een historische en archeologische 
studie naar de ontwikkeling van een vrouwenklooster onder 
de Orde van het Heilige Kruis in het buitengebied van Hoorn 
(1475-1572)
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Foto: Yannick Raczynski-Henk

Foto: Alexander Verpoorte
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GTopvondsten
Een highlight om naar uit te kijken op 
de vrijdagmiddag: de Topvondsten. 
Welke ontdekkingen zorgden er dit jaar 
voor dat het bloed van de Nederlandse 
archeologen sneller ging stromen? 
Waarover raakten de gemoederen 
verhit? Sinds enkele jaren worden de 
vinders geïnterviewd door een lokale 
grootheid. In Heerlen valt die eer te 
beurt aan de in Limburgse kringen niet 
onbekende Bart Verhart. Ga er maar 
eens lekker voor zitten!

Tussen scherf en schat
De gemeente Heerlen staat al enkele 
maanden bol van de lokale topvonds-
ten. Op een dag in mei kwamen maar 
liefst 300 mensen, van jong tot oud, 
van toevallige vinders tot serieuze 
archeologie-liefhebbers, hun archeo-
logische schatten tonen. Vierentwintig 
van die schatten zijn aangemerkt als 
archeologisch waardevol en worden 
onder de titel ‘Tussen scherf en schat’ 
geëxposeerd in het Thermenmuseum. 
Tot en met donderdag kon er gestemd 
worden voor de mooiste en beste schat 
onder de schatten. Vanmiddag zal Bart 
Verhart de drie laureaten op het po-
dium halen en hen interviewen. Vervol-
gens zal gedeputeerde Hans Teunissen 
de hoofdprijswinnaar op gepaste wijze 
lauweren.
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De Reuvensnacht is het jaarlijks terugkerende feest rond de Reuvensdagen. 

Op de eerste dag van de Reuvensdagen wordt bij het lokale poppodium 

de Reuvensnacht georganiseerd. De Reuvensnacht biedt bands waar arche-

ologen in spelen een podium. Het is de plek om onder het genot van een 

drankje de eerste dag van de Reuvensdagen te bespreken, oude vrienden 

terug te zien en nieuwe mensen te leren kennen. In de grote zaal kan men 

genieten van de beste muziek die archeologisch Nederland te bieden heeft. 

Daarnaast is er een lounge, waar men in alle rust kan praten en netwerken. 

Kortom een avond die je niet mag missen! 

Kaartverkoop bij de stand van Tijdlab (nr.28).

Parkstad Limburg Theater Heerlen
Burgemeester van Grunsvenplein 145
6411 AS Heerlen

Thermenmuseum 
Coriovallumstraat 9    
6411 CA Heerlen

Poppodium Nieuwe Nor
Pancratiusstraat 30    
6411 KC Heerlen

Slot Schaesberg
Slot-Schaesberg-Laan 100    
6371 KZ Landgraaf

WAT is WAAR
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