
Het verdrag van Malta in de praktijkBodemschatten en Natuurontwikkeling

23 september 2008



    Programma

12.00 uur Ontvangst met broodjeslunch

12.40 uur Patrick Jansen (Stichting Probos)

 Cultuurhistorie als inspiratiebron

13.00 uur Theo Spek (Rijksuniversiteit Groningen, RACM)

 Archeologie & cultuurhistorie versus 

 bos-  en natuurbeheer

13.30 uur Cees van Rooijen (RACM)

 Het verdrag van Malta 

14.00 uur Pauze

14.20 uur Jo Latijnhouwers (Het Geldersch Landschap)

 Introductie project ‘Stappen in de Toekomst’

14.30 uur Veldworkshop

16.30 uur Jo Latijnhouwers

 Het verdrag van Malta binnen ‘Stappen in de Toekomst’

17.00 uur Borrel

Datum 23 september 2008

Locatie  Kasteel Hernen

 Dorpsstraat 40,

 6616 AH Hernen

Deelnemers maximaal 70 personen

Kosten € 25 (incl. broodjeslunch)

Aanmelden mail@probos.net



Symposium
Bodemschatten en Natuurontwikkeling
Het Verdrag van Malta in de praktijk

Met genoegen nodigen wij u uit voor het symposium Bodemschatten 

en Natuurontwikkeling dat door Stichting Probos in samenwerking met 

de RACM en projectbureau Belvedere georganiseerd wordt. Op 1 sep-

tember 2007 is de nieuwe Wet op de archeologische monumentenzorg 

van kracht geworden, waarmee het Verdrag van Malta in de nationale 

wetgeving is geïmplementeerd. Ook bos- en natuurbeheerders kunnen 

met deze wet te maken krijgen, zeker bij natuurontwikkelingsprojecten. 

Maar wat zijn precies de consequenties van deze nieuwe wetgeving en 

op welke manier kunt u te maken krijgen met het verdrag van Malta? 

Tijdens dit symposium in het sfeervolle kasteel Hernen komt u hier al-

les over te weten. 

Onderdeel van dit symposium is een veldworkshop naar het natuur-

ontwikkelingsproject ‘Stappen in de Toekomst’ Hernen- Bergharen. In 

het veld zal bediscussieerd worden op welke wijze archeologie en cul-

tuurhistorie als inspiratiebron kunnen worden gebruikt en welke con-

sequenties het Verdrag van Malta heeft. 

Tot 23 september op kasteel Hernen!

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met 

Annemieke Winterink (0317-466557, Annemieke.Winterink@probos.net). 
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