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CGA AGENDA ALV 30 maart 2017, tijd 13:00 tot 16:30 uur 

te Tiel 

Komende ALV nodigen we je uit op een heel bijzondere locatie. Ditmaal  verwelkomt Ilse 

Schuuring ons in Tiel, bij  opgraving De Roeskamp.  

We zullen vergaderen in de directiekeet van opgraving De Roeskamp, perceel 1, vindplaats 

5 te Medel (het Steentijd en Bronstijd deel van het onderzoek) .  

Locatie: Broerdijksestraat 7 (voormalig, nu gesloopt) te Echtel d, bedrijventerrein 

Medel>A15, Afrit Echteld.  (routebeschrijving zie p.2) 

 

Inloop 
 

13 uur  

Intro Medel opgraving door Ilse  
 

13:15 - 13:30 uur    

Start ALV (max. 2 uur)  
 

  13:30 uur  

   
Opening, mededelingen en notulen 15 min  
Opvolging SIKB 5 min  
Terugkoppeling RCE Bezoek 

 OLO 

 Kenniskaarten 

 Twee data RCE  

 Protocol verwachtingskaarten 

 Archeologiefonds 

 Erfgoed telt – project van Joost 
Kuggeleijn.  

 Bevoegd gezag bij rijksmonumenten 
 

30 min  

Omgevingswet 10 min  
Visiestuk CGA 10 min  
Intervisie, certificering en registratie  15 min  
Nieuwe website CGA 5 min  
Jaarlijkse contributie   5 min  
Rondvraag  15 min  
   
 
 

  

Aansluitend rondleiding Medel opgraving 
Gastheren: Henk van der Velde en Theo 
ten Anscher. 
 

15:30 – 16:30 uur  
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Routebeschrijving:  

Let op: Oudere navigaties doen het niet.  Men dient de A 15 te volgen en de afrit Echteld  

te nemen. Vervolgens de borden richting industrieterrein  volgen en na de rotonde direct 

de 1
e

 weg rechts nemen de weilanden in . Oudere navigatiesystemen leiden je door Tiel 

,maar die weg bestaat niet meer!  

Parkeren: Kan in berm en eventueel op eigen terrein. De Brede Steeg  is geen openbare 

weg meer maar eigen grond, daar kan men ook parkeren (negeer afzetting).  

  

Openbaar vervoer: niet bestaand. Neem OV fiets vanaf Station Tiel  of regel even een 

carpool met een van ons.  

  

Ilse geeft aan het begin van de ALV een korte intro over de opgraving.  We zullen van 

13:30 tot 15:30 vergaderen waarna er aansluitend, van 15.30 tot 16.30 uur, een 

rondleiding  over het complex is. Onze gastheren zijn: Henk van der Velde en Theo ten 

Anscher. 

  

Omdat er die ochtend een persmoment is geweest, is  het deze dag nog mogelijk  om de 

mooiste vondsten tot dan toe te bepotelen! Er zitten tevens een paar plaatjes van 

vondsten tussen. 

 

Wellicht ten overvloede,  maar....  NEEM LAARZEN MEE EN EEN TAS OM ZE DAARNA IN TE 

DOEN!  Het gebied is extreem modderig. Een regenjas kan ook nooit kwaad.  

  

Ditmaal, gezien de locatie, geen afsluitende borrel.  De keet zal om 16.30 worden 

afgesloten, dus uitloop is lastig.  

  

           

      


