
 

 

 
 
    

Uitnodiging Cursus “Brabantse geologie en historische geografie voor 
vrijwilligers” 
Verdiep u in het verleden van de Brabantse landschappen en doe kennis op over 
geologie, bodemkunde en historische geografie die u kunt toepassen in de praktijk 
van archeologie.  
 
In samenwerking met de Stichting PASTA (Post-Academisch Scholingstraject 
Archeologie) en Brabantse deskundigen biedt de Erfgoed Academie Brabant in maart 
2015 een meerdaagse cursus aan voor heemkundigen, (erfgoed)vrijwilligers en 
amateurarcheologen. Hierin worden bodemkunde, geologie en historische geografie 
behandeld, waarbij deze specifiek worden toegespitst op Brabantse landschapstypen. 
Tijdens de cursusdagen komen zowel theorie als toepassing aan bod en in een regionale 
excursie leert u in het veld diverse landschapstypen (her)kennen. De cursus voorziet u 
van kennis en vaardigheden die toegepast kunnen worden in de praktijk van 
archeologie.  
 
Voor wie? 
De cursus is bedoeld voor vrijwilligers in de archeologie, amateurarcheologen en andere 
heemkundigen en erfgoedvrijwilligers die (beginnend) actief zijn in de archeologie en 
zich willen verdiepen in de onderwerpen geologie, bodemkunde en historische 
geografie. Vanwege de archeologische insteek van de cursus, wordt van deelnemers 
verwacht dat zij globaal bekend zijn met archeologie.  
 
Programma inhoud 
Module 1  Landschappelijke vorming van Brabant en bodemkunde 
De rijke geologische, geomorfologische en bodemkundige geschiedenis van de provincie 
Noord-Brabant staat op deze eerste cursusdag centraal. De vele landvormen ontstaan 
door processen van breukwerking, bodem-ijs, wind, rivieren, zee, veenvorming en de 
mens die verantwoordelijk zijn voor het landschap in Noord-Brabant zullen worden 
toegelicht in beeld en geluid. Aan de hand van practica wordt de kennis toegepast.  
Module 2 Historische geografie 
Historische geografie is de wetenschap die zich bezighoudt met de historische dimensie 
van geografische verschijnselen, daarbij is er aandacht voor de door mensen 
veroorzaakte morfologie van het landschap. Tijdens deze cursusdag wordt ingegaan op 
zowel materiële als immateriële cultuurverschijnselen in het Noord-Brabantse 
landschap. Nadruk ligt op het bekend worden met terminologie en toepassing in de 
praktijk.   
Excursie Keuze uit twee verschillende excursies: regio West-Midden Brabant  (o.a. 
Brabantse Wal) en/of regio Zuid-Oost Brabant (o.a. Grote Peel)  
 



 
 
Praktische informatie 
Datum: zaterdag 7 maart (module 1), zaterdag 14 maart (module 2), 

zaterdag 21 maart (excursie regio Zuid-Oost Brabant) of zaterdag 
28 maart (excursie regio West-Midden Brabant) 

Locatie: Erfgoed Brabant (module 1 en 2), Waterstraat 16, ’s-
Hertogenbosch;  startlocaties excursies volgen nog 

Prijs: €100  voor modules en 1 excursie. Indien u aan beide excursies wil  
deelnemen dan geldt een meerprijs van €25 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Djurra Scharff 
(djurrascharff@erfgoedbrabant.nl). 
 
U kunt zich tot 24 januari 2015 aanmelden voor deze cursus door een e-mail te sturen 
aan info@erfgoedbrabant.nl onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. 
Geef in uw aanmelding tevens aan in welke regio u wilt deelnemen aan de excursie of 
dat u aan beide excursies wilt deelnemen. Meld u tijdig aan, want er geldt een maximum 
aantal deelnemers van 20 personen.  
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