
  

 

 
Secretariaat: 
Marloes Müller 
Postbus 36 
6663 ZG Nijmegen - Lent 
Tel. 06 - 55734821 
info@gemeente-archeologen.nl 

www.geme   www.gemeente-archeologen.nl  

 
Dagelijks Bestuur: 
Dhr. drs. M. Wispelwey, voorzitter 
Dhr. drs. N. Arts,  penningmeester  
Mw. drs. M. Parlevliet, vice-voorzitter  
Mw. drs. A. van Zalinge, secretaris 
Dhr. drs. M. Groenendijk, lid 
Mw. drs. R. Berkvens, lid 
Mw. drs. I. Schuuring, lid 
 

 

Notulen 
Algemene ledenvergadering CGA - donderdag 12 maart 2015 Utrecht 
 
Aanwezig:  

Ria Berkvens (RB), Maarten Wispelwey (MW), Dieke Wesselingh (DW), Anneke Bakker (AB), Marco 

Vermunt (MaV), Michel Groothedde (MG), Francien Snieder (FS), Marlous Domburg (MD), Tim de 

Ridder (TdR), Milo Verhamme (MV), Carla Soonius (CS), Annemarie Luksen-IJtsma (ALIJ), Anja van 

Zalinge (AZ), Masja Parlevliet (MP), Peter de Boer (PdB), Chana Cohen Stuart (CCS), Hans Koot (HK), 

Steven Jongma (SJ), Erik Peters (EP), Leonie Weterings-Korthorst (LWK), Peter Bitter (PB), Huib Jan 

van Oort (HJO), Hilde Vanneste (HV), Nico Arts (NA), Marloes Müller (MM, notulist) 

 
Afwezig met kennisgeving:  

Mariëlle Kenemans, Bart Vermeulen, Marion Aarts, Joris Habraken, Charlotte Peen, Maarten 

Dolmans, Claar Rodenburg, Jacqueline Hoevenberg, Guide van den Eynde, Sigrid van Roode, 

Alexander Jager, Hemmy Clevis, Martijn Defilet, Gilbert Soeters, Chrystel Brandenburg, Richard 

Jansen, Piet Kleij, Arnold Carmiggelt, Yvonne Boonstra, Gert Kortekaas, Steven Jongma, Ronald van 

Genabeek, Stefan Molenaar, Maarten Groenendijk, Corien Bakker, Michiel Bartels, Boudewijn 

Voormolen, Peter Schut, Bernhard Meijlink 

 

 

1. Opening 

Welkom door MW. Er zijn diverse (ingestuurde) stukken t.b.v. deze vergadering: 

 Notulen CGA 27 november 2014 

 Erfgoedwet en omgevingswet 

 Artikel Binnenlands Bestuur 

 Brief OC&W 

 

2. Notulen voorgaande ALV (27 november 2014) 

 Francien Snieder was bij deze vergadering wel aanwezig. 

 Notulen verder goedgekeurd. 

 

3. Certificering 

 Stand van zaken / werkgroepen 

Timo d’Hollosy en Bernhard Meijlink zitten in werkgroep BRL. MW vraagt wie hen kan 

ondersteunen; geeft meer slagkracht. Straks 3e werkgroep voor het beroepsregister 

(Hemmy Clevis en Timo d‘Hollosy).  
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Erik Peters: het is veel lezen en herlezen. Daarna gaat het naar het CCvD. EP: op website 

SIKB staan verslagen, om mee te lezen. Hoe meer reacties, hoe beter. Concentreren ons 

op landbodems. MW bedankt EP. 

MW heeft email van Bernhard Meijlink. MW: De BRL is taaie stof (proces, kwaliteit, 

actoren, certificering/samenhang, sancties). Discussie: Boren en proefsleuven niet voor 

iedereen verplicht; meer een soort bedrijfscertificering. De concepttekst BRL is te 

ingewikkeld. PB merkt op:  ‘Het lijken wel maximale eisen. Hadden we ‘t niet samen 

moeten doen? Of iemand verzint iets en wij schieten?’ 

MW: “Het gaat in een moordend tempo, we moeten er bovenop zitten, anders staat het 

er gewoon in.” Opnieuw: ondersteuning TdH en BM nodig. Dieke Wesselingh stelt voor 

dat er meer afwisseling komt. MW denkt aan ‘leesclubje’ met twee-drie extra lezers. DW 

: “Het is veel werk, we moeten erg op ons hoede zijn; de stem die we hebben moeten 

we goed gebruiken.” 

Er melden zich vier meelezers: Milo Verhamme, Masja Parlevliet, Chana Stuart Cohen en 

Michel Groothedde 

 Toelichting onderzoek gemeenten met opgravingsvergunning door DW 

“Van 25 gemeenten met vergunning zijn er vier die zeker stoppen”, aldus DW. 

Groningen/GK: werk is te klein. Apeldoorn/MP: kosten te hoog. Almere nog intern 

besluiten en Maastricht wil stoppen, maar politiek nog beslissen. Rest v/d gemeenten 

(21) wil doorgaan mits kosten te dragen zijn.  

Discussie: 

 MG: Mogelijk biedt het wegvallen van gemeentegrenzen mogelijkheden.  

 DW: Misschien groeit aantal gemeenten enorm.  

 MP ziet eventuele samenwerking als mogelijkheid.  

 NA : Mogelijk een landelijke certificaat aanvraag kunnen doen, misschien niet 

als stichting maar als een BV?  

 DW: Wie weet mogelijk. We streven naar regionale kennisoverdracht, 

vervanging is dan realistisch.  

 MG: Apeldoorn/Deventer/Zutphen doet dit in regionaal convenant. 

 MW denkt aan regionale centra, eerder dan aan landelijke afspraken.  Regionale 

aanpak zou best de toekomst kunnen hebben. (instemming) 

 PB : Moeten in de communicatie altijd aantal gemeenten (50 tot 100) moeten 

noemen, niet aantal vergunningen (21 klinkt zo weinig). 

 MiV: Veel gemeenten hebben slechte ervaring, juist geen kenniscontinuïteit. 

Inzetten op meerwaarde. 

 DW: In Rotterdam willen we niet een landelijke, wel regionale aanpak. 

http://www.geme/
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4. Erfgoedwet en omgevingswet 

 

 Accounthouder Omgevingswet is PB (“veel papier, weinig over archeologie”). 

 Erfgoedwet in de kamer behandeld; wet is er voor de zomer. 

 Zorgen over kwaliteit gemeentelijke ambtenaren, zie artikel BB (betrekking op 

omgevingswet). 

 De SP heeft specifieke vragen gesteld; voor eind v/d maand beantwoorden. 

Ria Berkvens noemt de wet VTH (kwaliteitscriteria Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) 

“De PUmA eisen aan ambtenaren zijn er uitgehaald! We moeten nu kijken naar verordeningen. 

Wie onderhoudt PUmA? Nagevraagd bij het ministerie. Vanuit de omgevingsdienst is er een 

scholingslijst opgesteld. Welke aanvullende opleiding nodig? Rapporten moeten getoetst worden 

door een archeoloog.” 

MW: Wijzigingen omgevingswet goed in de gaten houden. Vrij vruchtbaar om brief of artikel te 

plaatsen. 

 

5. LTO, door RB: 

 

 Er is een notitie vrijstellingen bouwblokken 

 Op het LTO onderzoek + deelrapporten is een reactie opgesteld richting het ministerie. Ook 

RCE maakte er (niet officieel) gehakt van. Nog geen reactie ontvangen. 

 Overleg met RCE gehad: verstoringen in kaart. Idee is om zoveel mogelijk bronnen te 

ontsluiten via de website, is positief. MW: jaar geleden was CCvD bang dat partijen ermee 

aan de haal gingen. PB: het mag geen vooronderzoek vervangen. 

 RB: Hoe vaak wordt dit door LTO bij de gemeenten verspreid? RCE zeker geïnteresseerd. 

 MP: Zijn er gerichte vragen aan LTO? 

 MG: Is dit het enige grote onderzoek? De database met verstoringsdiepten geeft een 

gemiddeld, maar redelijk goed beeld.  

 RB zoekt goede voorbeelden op, mailt daarover. 

Artikel BB 

RB vertelt dat er overleg is geweest met de RCE. RB heeft vervolg gegeven aan onderzoek van vorig 

jaar. RCE was verbaasd over het onderzoek. Vraag die we ons stelden: “hoe is het geregeld in andere 

gemeenten?” MW voegt toe dat de FGM (Federatie Grote Monumentengemeenten) jaloers is op dit 

soort onderzoek. Oriënterend gesprek om te kijken naar de samenwerking. 
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6. SIKB 

MW vraagt of er iemand hier in de vergadering aanwezig, in het bestuur van SIKB wil? (stilte) DW 

noemt twee namen: Bas van Sprew (maar die heeft net een nieuwe functie) en Monica van 

Alkemade. Monica wil, tenzij anderen willen. Zit ook in de Raad van Cultuur (eventueel 

belangenverstrengeling). MW zal haar contacten. 

7. Punten uit het overleg met RCE 

 

 RB vertelt over bestuurlijke afspraak met RCE. Uitgelegd dat het Convent verandert, het CGA 

is aan het groeien. Was onbekend bij de RCE. Idee is om vaker te overleggen (2x per jaar). Bij 

RCE leeft de wens om bij ALV iets te vertellen, als nodig. Er is overleg tussen werkgebieden, 

kunnen taken delegeren. 

 Handreiking Buitendijks Erfgoed ontvangen, over hoe waterschappen functioneren. DW: Met 

waterschap afspraken maken. Soms gemeenten bevoegd en provincies ook.. Wiens 

verantwoordelijkheid is het? MW legt uit dat de RCE de provincies moet aanspreken. ‘Dit 

spreekt ons aan.’ 

 Aan Gerda de Bruijn / RCE stand van zaken gevraagd. Ze vertelde over factsheets t.b.v. 

gemeenten en musea en noemt suggesties voor goede communicatie: willen we nieuwe 

website, nieuw forum? 

 Veel gemeenten hebben ambtenaren die weinig tijd voor archeologie hebben. Is iets voor de 

steunpunten (12?). Hebben niet allemaal archeologie in huis. 

 Carla Soonius: “Je moet er naartoe, heeft geen zin om dit centraal te doen.” 

 Archis’ nieuwe versie gaat snel ingevoerd worden. Problemen met openen en in ’t algemeen 

is commentaar : het gaat te snel. MW gaat hierover contact opnemen. 

DW vertelt dat ze naar een congres van Europese  RCE’s gaat. Uitgenodigd om in Portugal 

toelichting te geven. Hoe loopt het met ‘Malta’? Hoe werkt het in de praktijk? 

 

8. Veranderproces CGA 

Van CGA visiestuk wordt veel al uitgevoerd. Op dit moment ligt er geld in de kas, waarvoor 

we een visie/missie moeten formuleren. 

 

 

9. Rondvraag 

 PB: weigeren van niet-gecertificeerd bureauonderzoek, hoe doen jullie dat? 

 MW: inhoudelijk moet het rapport jou overtuigen. 
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Actiepunten: 

 Vier meelezers voor werkgroep BRL: Milo Verhamme, Masja Parlevliet, Chana Stuart Cohen 

en Michel Groothedde 

 RB zoekt voorbeelden LTO onderzoek en mailt dit 

 MW zal Monica Alkemade contacten voor SIKB 

 MW zal contact over nieuwe versie Archis opnemen 

________________________________________________________________________________ 

 

Middagprogramma : 4 sprekers 

1  Herbert Jan Hiep, wil nationale archeologiedagen organiseren. “Van erfgoed word je blij.” 

Bekend van Erfgoedstem, achtergrond in communicatie /draagvlak creëren / campagnes / actief in 

archeologische wereld. 

Ziet dat de beeldvorming rond en draagvlak voor archeologie kwetsbaar is. Heeft het idee om 

Nationale Archeologiedagen te organiseren. 

 Idee: Drie dagen / jaarlijks 

 Waarom: Hoeveelheid onderzoek is enorm. Kost veel geld. Waarom doen we het? 

 Doel: Betrokkenheid / draagvlak / respect vergroten 

 Sterke vorm: In Duitsland en Engeland. Enthousiasme vergroten, zal aantal jaren kosten. 

 Uitgangspunt: Bundelen wat we al deden onder één paraplu  

 Wat: Binnen (achter de schermen, archeohotspots, depots) en buiten, op pad. 

 Partners: AWN, ArcheoHotspots, lokaal organiserende partijen (zoals CGA) 

 Draagvlak: Verbinding van archeologie met andere sectoren: kunst, verhalen (vb: Oerol) 

 Veel enthousiasme bij: Romeinenweek, SAP, St. Reuvens, RCE, Provincies, BAAC/ADC, 

Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, Kunstsector, diverse ambassadeurs 

 Financiën: Cultuurfondsen provincies, (2017) structureler via Oc&W, bundelen van wat al 

gebeurt. 

 Start: 2015, met pilot in Noord-/Zuid-Holland, Utrecht. Wil in oktober al ‘iets’ doen. 

Reacties vanuit de vergadering: 

PRO: 

 Goede manier om archeologie te profileren 

 We sneeuwen onder bij Monumentendag, apart is beter 
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CONTRA: 

 De archeologie dag is al in oktober. 

 Erfgoed juist integraal krijgen, waarom separeren? (Hiep: “juist separatie zorgt voor 

aandacht in media) 

 Als wij apart gaan, krijgt monumentendag het moeilijk 

 Wordt gedragen door vrijwilligers; hebben het nu al moeilijk 

Aanvullende ideeën: 

 Per provincies hotspots creëren 

 Veel aandacht aan de jeugd geven, hoe ga je dat doen? 

 Als je het landelijk aanpakt, bereik je uiteindelijk ook gemeenten die je anders mist. 

Hiep sluit af: 25 maart financiering eerste pilot, daarna actie. Bereikbaar via hiep@hiep.nl Hiep houdt 

ons op de hoogte. 

 

 

2 Jan van Doesburg, waardenkaarten. “Hebben grote stap gemaakt door kaarten die 

beschikbaar waren bij elkaar te zetten.” 

Problemen: 

 Inwinnen van kaarten moeilijk door copyright 

 Gemeente Emmen doet niet mee 

 Aantal gemeenten heeft geen archeologiekaarten 

 Van aantal gemeenten onbekend of ze kaarten hebben 

 Archeologische kaarten naar maker (Vestigia, Raap, etc) 

 (Minister: ) Kaarten sloten slecht op elkaar aan, in de basis. 

 Geen regie op groot aantal kaarten (geen eenvormigheid) 

 

Nu: gestapelde kaarten / groot aantal kaarten bij elkaar gezet 

Doel: kaartbeelden beter laten zien ; er een analyse op los laten. “We moeten het ons aantrekken dat 

er gezegd wordt: de archeologie doet maar wat.” 

Discussie vanuit de vergadering: 

 MvD: Welke problemen zijn er? 

 DW: Hiermee los je het probleem van de verstoorder niet op? 

 MvD: Gemeenten willen niet dat verwachtingskaarten landelijk bekend worden. 

http://www.geme/
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 TdR: Je kan ook bestemmingskaarten gebruiken. 

 MG: Je krijgt wel beeld van beleid, niet van de verwachtingen. 

 MV: Verwarring; verwachting is gemeente overstijgend, beleid niet. 

 PdB: Door te praten kan je elkaar beter begrijpen. 

 ALIJ: Dat hoeft toch niet op rijksniveau? 

 MW: Ik mis tot nu toe: je zocht naar verplichte kwaliteitsbronnen om te komen tot 

verantwoorde kaart. Aantal gemeenten heeft het moeite verwachtingen openbaar te maken. 

 Chris Sueur: Dit zijn toch openbare kaarten? Wat vinden je juristen ervan? Alle kaarten 

móeten beschikbaar zijn. 

 TdR: Hoe kom je tot een basisniveau van kaarten? 

 MV: Zijn jullie geld aan het opmaken voor een andere vraag dan gesteld is vanuit het 

ministerie? Vaak met Raap gesproken, vaak onduidelijkheid over ’t bevoegd gezag. Hiermee 

creëer je meer dreiging dan er is. 

 Decentralisaties en nu weer centralisaties.. Veel partijen aan het woord, grote diversiteit. 

Hoe bereik je gemeenten die niet willen? IKHW (Raad van State) is misschien een goede 

gesprekspartner? 

 DW: Wat levert het op? 

 MW: Ontwikkelaars hebben alleen problemen met afwijkende beleidskaarten / slechte 

kaarten in het algemeen. 

 PdB: We willen toe naar kennisontwikkeling. Een kans om op landsdekkende schaal alles te 

verbinden. Info uit boringen verdwijnen in verslagjes, eeuwig zonde. 

Jan van Doesburg reageert: 

 Waarom zou een gemeente niet willen dat verwachtingskaarten, die geografisch zijn 

gekoppeld,  landelijk worden getoond? 

 We willen een minimale ondergrens, een basisniveau van kaarten. 

 We stimuleren gemeenten, dwingen niks af. 

 Wat is er op tegen? Ik vraag om advies. 

 Het project is door de politiek ingestoken. 

 In vervolgstappen zullen we jullie ook raadplegen. Hoe gemeenten overtuigen om gegevens 

beschikbaar te stellen? 

Tot 2016 worden kaarten ge-update. Alle nieuwe versies moeten ook bijgehouden worden. Om 

zicht te houden zullen we gemeenten benaderen en elke keer plaatjes verversen. 
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3 Chris Sueur & Jan Breimer: Motie 2e Kamer, forse reductie v/d archeologische lasten 

Opdrachtgever LTO/RCE ;  Onderzoek A=M en Buro de Brug i.s.m. Geological 

 Doel: Verbeteringsslag 

 Aanleiding: Is verbetering op verwachtingskaarten mogelijk? 

 Aanpak: Rond de tafel met LTO/RCE/A=M/Buro de Brug.  
o Profielputten graven,  
o Een redelijke geografische spreiding v/d percelen 
o Gemeenten zoeken met een bepaalde teelt, zoals hier in de Pilot gedaan in 4 

gemeenten: Neder Betuwe, Eersel, Midden Drenthe, Teylingen 
o Selecteer 20 percelen per gemeente 

 Methodiek:  
o 4 bodemprofielputjes per gemeente 
o Beschrijven bodemprofiel en verstoring 

 

 Chris Sueur licht toe: 
Flexibele werkwijze: gat zetten in 4 windstreken of bij overgang beekdal; alles fotograferen en 
bodemkundig beschrijven; inspectie maaiveld; laaggrenzen, kleur, lithologie. Essentie noteren: waar is 
de intacte bodemlaag/waar archeologie/waar verstoring? Alle veldbeschrijvingen in rapport. 
Profielen maken is beter dan alleen boringen. 
 

 Voorstel: Een minimale en een maximale verstoringsdiepte vaststellen. 

 Conclusie: 
o De 320 bodemprofielen geven goede referentie voor verstoring.  
o Overal verstoring aangetroffen dieper dan 30 cm (Teylingen gem. 137 cm) 
o Verwachte bodem(soort) blijkt vaak niet te worden aangetroffen. Oorzaak: hanteren 

van verouderde bodemkaarten. 
o LTO voelt zich te weinig gehoord. “Verschil tussen 10 en 20 cm is emotie.” 

 
Aanbevelingen m.b.t. de 4 gemeenten: 

 
 Actualiseer archeologische waardenkaarten en verwachtingskaarten; houd rekening met 

andere bodem. 

 Neem gemiddelde verstoringsdiepten als uitgangspunt voor een vrijstellingsgrens in 
bestemmingsplannen. 

 Extrapoleer naar percelen met gelijke teelt en gelijke bodembewerking. 

 Veel meer onderzoek is nodig. 

 Neem bodemprofielputjes op in KNA. 

 Neem het opstellen van verwachtingskaart op in KNA, met aandacht voor lokale definitie 
(verw. zone/trefkansen/opp.vrijstelling/diepte instelling) 

 Statistische onderbouwing. 

 Investeer in actuele kennis. 

 Richtlijn proberen te maken met elkaar. 
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Secretariaat: 
Marloes Müller 
Postbus 36 
6663 ZG Nijmegen - Lent 
Tel. 06 - 55734821 
info@gemeente-archeologen.nl 

www.geme   www.gemeente-archeologen.nl  

 
Dagelijks Bestuur: 
Dhr. drs. M. Wispelwey, voorzitter 
Dhr. drs. N. Arts,  penningmeester  
Mw. drs. M. Parlevliet, vice-voorzitter  
Mw. drs. A. van Zalinge, secretaris 
Dhr. drs. M. Groenendijk, lid 
Mw. drs. R. Berkvens, lid 
Mw. drs. I. Schuuring, lid 
 

 
Opmerkingen vanuit de vergaderingen: 
 

 ALIJ: Denk je dat ik het gesprek niet aanga? 

 PdeB: Ik mis essentieel discussiepunt “vondstenlaag”.  Afwezigheid van intacte bodem is 
afwezigheid van archeologie. 

 MV: Hoe draagt dit bij aan kostenverlichting? (Jan Breimer: bij gemeente melden dat ze 
onderzoek plichtig is) 

 MW: We hebben veel contacten met partijen, ook LTO. Niet-pragmatische archeologen 
bereiken we moeilijker. Onderzoek naar verstoring prima, hoe meer hoe beter. 

 CS: Kunnen niet één op één zeggen dat geen verstoring geen archeologie is. 

 FS: Als podsol weg is, hoeft archeologie niet weg te zijn. 

 AB: In mijn ogen blijft het maatwerk 
 
Vraag van Chris Sueur: Wie wil er in een groepje zitten om verder te praten? (Huib Jan van Oort wil) 
 
Chris Sueur en Jan Breimer sluiten af: “initiatiefnemer betaalt inmiddels voor een verwachting.” 
 
Jan.breimer@a-is-m.nl ; 06 – 83 24 77 90 
chris@burodebrug.nl ; 06 – 13 31 35 37 
 
 

 

4 Jeroen Bouwmeester (RCE): stadsarcheologie, verschillende projecten 

A) Erfgoedmonitor 

Bodemarchief bedreigd: kloosters/kerken/havens. Bestaan ze nog, zitten ze onder de grond? Wat 

is de staat van het bodemarchief? Onderzoek loopt nog.  

Conclusie over vrijstellingsbeleid gemeenten: 

 26 % heeft geen vrijstellingsbeleid 

 31% hanteert 50m2 grens 

 Steden zonder beschermd stadsgezicht hanteren 100m2 grens 

 Bij grote steden is het beleid meer gevarieerd. 

 Per provincie;  vb. Utrecht heeft veel steden met een 0m2 grens 

 Kwart van gemeenten hanteert geen vrijstellingsgrens (<100m2) 

 Kwart van gemeenten maakt geen beleid voor de historische kern. 

MV: is er een link te zien tussen vergunningsvrij bouwen en deze cijfers? 
Jeroen Bouwmeester: ik ga deze cijfers spiegelen. 
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Jeroen Bouwmeester vertelt over de inventarisatie van wettelijk beschermde monumenten. 

Doel: een representatief monumentenbestand 

Toekomst: Hoe zijn terreinen in steden planologisch beschermd? Met het CGA over hebben. Steden 

zijn zwaar ondervertegenwoordigd. (Zeeuws kleigebied alleen al heeft 16 monumenten) Resultaat is 

dat t.o.v. het totaalbestand het terreinbestand heel klein is. “We kunnen in 1 klap het 

monumentenbestand vergroten met 60.000 stuks, als je ondergrond van rijksmonumenten ook mee 

gaat tellen.” 

B) Projecten kenniskaarten 

Verstoringen in kaart. Vb:  

- zuivelfabriek in Zutphen,  

- nieuwbouwwijken door de jaren heen, 

- complexen rond de stad (molen, steenbakkers), 

- Zones in de stad, welke complexen bevinden zich in de stad en waarom? 

 

C) Archis 

Doel: Kwaliteitsverbetering. 

Waarom nu? 

 Er is nog geld vanuit Malta. 

 Gemeenten staan onder druk om delen eventueel af te stoten, daarom borgen van 

gegevens* 

 Aantal gemeenten heeft al een systeem. 

 In ieder geval basisgegevens borgen. 

 Overzetten van gegevens* 

 

Het * betekent: RCE heeft hier geld voor!  

Opmerkingen vanuit de vergadering: 

 AB: Utrecht houdt zich aanbevolen voor hulp bij die kwaliteitsverbetering. 

 PdB: wijst RCE geen rijksmonumenten meer aan? Er wordt onvoldoende gelet op 

archeologische component, zoals bij de Grebbelinie. 

Jeroen Bouwmeester rondt af: 

 Vaak probleem met de ondergrond. Met een dubbele bescherming kan je meer van de grond 

krijgen. Nu gebeurt het dat iets een rijksmonument is, maar de grond archeologisch niet 

beschermd is. (Muiderslot bijvoorbeeld) 
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Advies: Vraag bij de RCE zo hoog mogelijk in de boom naar contact. 

Idee vanuit de vergadering: 

Lijst maken met diverse ‘verpestingen’ van archeologie bij Rijksmonumenten. 

 

 

 

Volgende algemene ledenvergadering CGA: 

Donderdag 25 juni 2015 Utrecht (was 18 juni)  
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