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DE PEEL VAN OERTIJD
TOT HEDEN
november 2012 - januari 2013

Stiching Behoud Kasteelerfgoed Asten

CULTUURHISTORIE IN DE PEEL
lezingenreeks

De Peel van oertijd tot heden

Op maandagavond 12 november 2012 start de nieuwe
lezingenreeks 'De Peel van oertijd tot heden'.
Programma:
Noud Peters
Over walvissen en mastodonten in deze streken: Het
Peelgebied vóór de Peel
maandag 12 november 20.00 uur
Hans van de Laarschot
Astens schatkist: de Peel
maandag 3 december 20.00 uur
Boena van Noorden
Van Goudplevier tot Boomklever: de ontwikkeling van de Peelavifauna tussen 1800 en 2012
maandag 7 januari 20.00 uur
Jan Broertjes
Busexcursie Geologie van de Peelstreek
zaterdag 12 januari 10.00 uur - 13.00 uur
Vertrek: Klok & Peel Museum Asten
Piet van den Munckhof
Historische ecologie van de Peel
maandag 28 januari 20.00 uur

'De Peel van oertijd tot heden' heeft naast de gebruikelijke
cultuurhistorische insteek een flink natuurhistorisch karakter.
De 'peelstreek' heeft het de langste tijd op eigen kracht en
zonder de mens gedaan. Die oertijd belicht Noud Peters. Zo
diep als Noud in de Liesselzee naar het verleden heeft geboord,
zo diep zijn we in de voorgaande lezingenreeksen nog niet
geweest.
Voor het onlangs verschenen boek Asten 800. Verhalen uit de
geschiedenis van Asten, Heusden en Ommel heeft Hans van de
Laarschot de historie van de Astense Peel onderzocht en
beschreven. Het lang als minderwaardig beschouwde gebied
heeft desondanks een grote rijkdom opgeleverd.
Bioloog Boena van Noorden volgt al decennia lang de vogels in
de Peel. Als ecoloog bij de provincie Limburg relateert hij zijn
vogelkennis aan de landschappen. Voor ons zal hij zijn kijker
richten op de Peel van de laatste twee eeuwen.
De Groote Peel was het studiegebied van Piet van den
Munckhof en dat is het nog steeds. Hij hoopt eind 2012 te
promoveren. Als ecoloog bij Staatsbosbeheer weet hij het
hoogveenmoeras in een breder perspectief te plaatsen.
Jan Broertjes neemt ons met de bus mee door de Peelstreek.
Als oud-medewerker van de Rijks Geologische Dienst kent hij
als geen ander de geologie van het gebied.

Deelname aan de reeks is mogelijk door inschrijving. De
deelnamekosten bedragen € 25,00. Na inschrijving
ontvangt u nadere informatie.
Inschrijven kan via e-mail
(h.vandelaarschot@rhc-eindhoven.nl) of telefonisch (04026 49 974 of 040-26 49 940).
Alle lezingen vinden plaats in het Klok & Peel Museum
Asten aan de Ostaderstraat 23 in Asten.

