
Infodag Archeologie 2019
KOUD, WARM, WARM ...  

VERANDERENDE PREHISTORISCHE LANDSCHAPPEN 
IN HET SCHELDEBEKKEN EN DE ANTWERPSE KEMPEN

Bezoekerscentrum Landschap De Liereman - Oud-Turnhout 14 mei 2019
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Sinds enkele jaren, en zeker de laatste 
maanden, spreken we vrijwel dagelijks 
over het klimaat. Meestal koppelen we het 

aan veranderingen die we soms positief, 
soms negatief ervaren maar ons altijd licht 
verontrusten. Er lijkt iets niet te kloppen.

Met de Infodag Archeologie 2019 duiken we 
radicaal in het verleden, naar het prehistorische 
landschap en de prehistorische mens in onze 
streken. In Noordwest-Europa hebben koude 
en warme periodes elkaar duizenden jaren lang 
opgevolgd. Het Scheldebekken en de Antwerpse 
Kempen ondergingen deze veranderingen 
natuurlijk ook. De gevolgen ervan voor het 
landschap, de mensen en de dieren waren dikwijls 
extreem. 

Recent onderzoek van enkele veensequenties 
die teruggaan tot de laatste ijstijd zijn de directe 
aanleiding om dit veranderende landschap centraal te 
plaatsen op de Infodag Archeologie 2019. We starten 
met een globaal overzicht van deze evolutie en de 
aanwezigheid en de rol van de prehistorische mens 
hierin. Daarna zoomen we in op het veenonderzoek 
in de Opstalvallei in Stabroek en in het Landschap De 
Liereman in Oud-Turnhout. De buitenlandse kers op de 
taart is deze keer een bijdrage over het recent ontdekte 
laatglaciaal ‘oerbos van Leusden’ (Zuid-Nederland).
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PROGRAMMA

10u00 
Verwelkoming
Luk Lemmens 
gedeputeerde voor Erfgoed
 

10u15
Climate change tijdens de prehistorie: 
de impact op de mens en zijn omgeving 
in het oostelijke Scheldebekken

prof. Philippe Crombé
Universiteit Gent

Vandaag ondervinden we met zijn 
allen de (in)directe gevolgen van de 
klimaatopwarming op onze omgeving 
en levenswijze. In het verleden zijn 
onze voorouders ook regelmatig met 
grote en kleine klimaatschommelingen 
geconfronteerd geweest. De lezing 
belicht een aantal van deze zogenaamde 
klimaatevents uit de periode 13.000 
tot 6000 voor Christus (laatglaciaal 
en vroegholoceen) en gaat na welke 
invloed deze perioden van afkoeling 
of opwarming gehad hebben op de 
prehistorische jagers-verzamelaars-
vissers in het Scheldebekken en de 
Antwerpse Kempen. 
 

11u15
Het prehistorische landschap in 
de Opstalvallei tot leven gebracht: 
van bodemstalen tot realistische 
reconstructies

Annelies Storme & Luc Allemeersch
Universiteit Gent & Gate bvba

Paleo-ecologen bestuderen planten- en 
dierenresten en vormen zich zo een 
idee over verdwenen landschappen. 
Artiesten verstaan dan weer de kunst 
om die ideeën in beelden om te zetten. 
Het samenbrengen van beide kan leiden 
tot gedetailleerde, wetenschappelijk 
verantwoorde illustraties die dit verleden 
tot leven brengen. De lezing gaat in 
op dit proces van de totstandkoming 
van dergelijke, bijna fotorealistische 
reconstructies aan de hand van recent 
onderzoek van laatglaciaal en holoceen 
veen uit de Opstalvallei in Stabroek.

   

11u35
Koffiepauze

 

12u00
Oud hout op de heuvelrug. Een oerbos 
getuigt over de start van een extreem 
koude periode 

Jos Bazelmans
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

In 2016 kwamen bij natuurinrichtings-
werken op de Utrechtse heuvelrug 
de resten van een dennenbos uit 
de laaste fase van de laatste ijstijd 
aan het licht. Door de uitzonderlijk 
goede bewaring van de resten en een 
uitgesproken interdisciplinaire aanpak 
vanaf de start van het veldwerk, zijn de 
onderzoeksresultaten indrukwekkend 
te noemen. Het ‘oerbos van Leusden’, 
zo’n 12.850 jaar oud, is niet alleen 
wetenschappelijk een voltreffer maar 
kreeg en krijgt moeiteloos de aandacht 
van het publiek. Blijft ten slotte de vraag 
of de Kempense heuvelrug ook zo’n 
pareltje kan verbergen.  
 

12u25
Archeologie bij het beheer en de 
ontsluiting van Landschap De Liereman. 
Beheerders aan het woord

Bas Van der Veken
Regionaal Landschap Kleine en Grote 
Nete / Landschap De Liereman

Landschap De Liereman is niet alleen 
een mooi en bekend natuurgebied, 
het omvat ook twee beschermde 
landschappen, een beschermde 
archeologische zone en tal van andere 
erfgoedrelicten en aardkundige waarden. 
Dit potentieel naar ontsluiting en 
educatie plaatst de terreinbeheerders 
soms voor moeilijke keuzes. Aan de 
hand van enkele praktijkvoorbeelden 
gaan we in op het afwegingskader en de 
gevolgen ervan. We lichten ook toe hoe 
Landschap De Liereman experimenteert 
om zowel in situ als ex situ ‘boeiende 
verhalen uit de ondergrond’ te vertellen.
 

Voormiddag

© Universiteit Gent



13u00
Lunch 

 

14u00
In de namiddag heb je de keuze uit twee excursies:

1. Het Echelkuilpad (4,4 km) 
Het Echelkuilpad biedt een gevarieerde wandeling langs verschillende biotopen, 
kleine landschapselementen en verrassende relicten zoals de Echelkuil en het 
huis Misonne, een excentriek staaltje van cementrustiek. 

2. Het Duinenpad (5 km) 
Het Duinenpad brengt je over de landduinen naar de beschermde 
archeologische zone van Landschap De Liereman, met onderweg uitstapjes 
langs WO II-erfgoed, de ‘bodemschuif’ die je een blik gunt op de opbouw van 
de grond onder je voeten, en de heropgebouwde Kempische stal.

Beide wandelingen komen langs het uitkijkpunt met zicht op het veenlandschap.
 

16u00
Receptie 
 

Voormiddag Namiddag

12u35
Van laag naar hoog: paleo-ecologisch 
onderzoek aan veensequenties in 
Landschap De Liereman 

Frederike Verbruggen 
BIAX Consult

Veenpakketten zijn waardevolle 
archieven vol fossiele plantenresten 
uit verdwenen landschappen. Micro- 
en macrofossielen, respectievelijk 
overwegend pollen en zaden, vertellen 
ons nu nog hoe het landschap er in 
het verleden uit heeft gezien. Drie 
veensequenties uit Landschap De 
Liereman laten ons terug in de tijd reizen 
van de laatste ijstijd tot enkele eeuwen 
geleden. Ze tonen hoe het landschap 
gedurende vele millennia benut werd 
door de mens en hoe de mens invloed 
uitoefende op datzelfde landschap.
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PRAKTISCH
Inschrijven voor deze gratis studiedag kan enkel digitaal 
via deze link, uiterlijk tot en met 5 mei. Het aantal 
plaatsen is beperkt. Wees er dus snel bij.
 
Datum
dinsdag 14 mei 2019
 
Locatie 
Bezoekerscentrum Landschap De Liereman
Schuurhovenberg 43
2360 Oud-Turnhout
 
Bereikbaarheid
• Met de auto of de fiets: routebeschrijving vind je hier.
• Openbaar vervoer: trein tot in het station van Turnhout. 

Met de fiets ben je in 20 minuten in De Liereman, er 
zijn Blue-bikes in het station beschikbaar. 
Er is geen directe busverbinding tussen het 
station en het bezoekerscentrum. Wie gebruik 
wil maken van een pendeldienst tussen het 
station en het bezoekerscentrum, meldt dit in het 
inschrijvingsformulier.

 
Meer informatie?
Provincie Antwerpen, dienst Erfgoed 
T 03 240 64 14 of 
erfgoed@provincieantwerpen.be
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https://goo.gl/forms/oIRa9gtzrX3qCiqP2
http://www.deliereman.be/route.htm

