
Drs. Geuch H. de Boer (1973) studeerde in 1997 af als landbouwkundig ingenieur 
aan de Landbouw Universiteit Wageningen. Vervolgens was hij werkzaam bij Ar-
cheologisch Adviesbureau RAAP, waar hij in uiteenlopende delen van Nederland 
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nen aan een promotie-onderzoek bij de leerstoelgroep Agrarische Geschiedenis 
aan de Wageningen Universiteit. Sinds 2003 is hij daarnaast weer in deeltijd als 
projectleider verbonden aan Archeologisch Adviesbureau RAAP.

Drs. R.M. (Robert) van Dierendonck (1954) studeerde Klassieke Talen aan de 
Katholieke Universiteit Nijmegen en Culturele Prehistorie aan de Universiteit 
van Amsterdam. Hij verrichtte bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bod-
emonderzoek te Amersfoort onderzoek bij de grote Romeinse projecten Nijmeg-
en-Kops Plateau en Valkenburg-Marktveld. Sinds 1998 is hij provinciaal arche-
oloog van Zeeland, vanaf 2001 in die functie werkzaam bij de Stichting Cultureel 
Erfgoed Zeeland te Middelburg.

Prof. dr. Peter A. Henderikx (1940) is emeritus hoogleraar in de nederzettingsge-
schiedenis van de Universiteit van Amsterdam.

Drs. Alexander Lehouck (1978) is als archeoloog afgestudeerd aan de Universiteit 
Gent en momenteel als Assistent in Opleiding (AIO) verbonden aan de Wage-
ningen Universiteit & Research Centrum (Leerstoelgroep Sociaal-Ruimtelijke 
Analyse) en tevens als wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Gent 
(Vakgroep Middeleeuwse Geschiedenis en de Vakgroep Archeologie en Oude Ge-
schiedenis van Europa). Hij legt zich toe op historisch-geografisch onderzoek van 
landelijke en (pre-)stedelijke occupatiepatronen in het kustgebied van het voor-
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land.

Drs. Tim Soens is als assistent verbonden aan het departement Middeleeuwse 
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deren.
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Prof. dr. Erik Thoen (1953) studeerde geschiedenis aan de Gentse Universiteit 
waar hij later assistent, senior onderzoeker en vanaf 1988 gastprofessor en deeltijds 
hoofddocent werd. Sinds 2000 is hij er full-time hoogleraar, en heden tevens voor-
zitter van de vakgroep Middeleeuwse Geschiedenis. Hij werkt vooral over de ru-
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hoogleraar in de historische geografie van het Nederlandse cultuurlandschap.
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