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Activiteit:  Limburgse Archeologie Dag  

Wanneer: 15 juni 2019, 10.00-17.00 uur 

Locatie: Limburgs Museum Venlo 

 
 

 

 

Geachte leden,  

 

Op zaterdag 15 juni 2019 wordt voor de elfde keer de Limburgse Archeologie Dag 
georganiseerd in het Limburgs Museum in Venlo. De afgelopen jaren heeft de dag zich 
bewezen als de ontmoetingsplaats voor archeologen, beleidsmakers en geïnteresseerden, 
waarbij inhoud, kennisoverdracht en de goede sfeer de belangrijkste kenmerken zijn. Een 
must dus voor iedereen die daarmee te maken heeft in zijn of haar werk of er belangstelling 
voor heeft.  
 
Zaterdag 15 juni is de hele dag gevuld met lezingen over archeologie. Er is de uitreiking van 
de prestigieuze Guillonpenning aan een persoon, instelling of bedrijf die zich heeft ingezet 
voor de Limburgse archeologie, de verkiezing van de topvondst 2019 en natuurlijk de 
archeologiequiz. De lezingen bestrijken het tijdstraject van de vroegste prehistorie tot en 
met de nieuwe tijd.  
Op die dag zal er ook een archeologische markt zijn in de foyer van het museum en verder is 
het museum voor de deelnemers vrij toegankelijk.  
 
De kosten voor de dag (koffie, lunch, lezingen en borrel) bedragen 15 euro voor leden van de 
Archeologische Vereniging Limburg (LGOG) en voor niet-leden 25 euro.  
 
Voor algemene informatie, inschrijving en actueel nieuws over de laatste ontwikkelingen 
van het programma kunt u terecht op de website van het Limburgs Museum: 
https://www.limburgsmuseum.nl/nl/activiteit/limburgse-archeologiedag-2019/ 
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10.00-10.45 Ontvangst en inschrijving 

 

10.45-10.55 Opening  

 

10.55-11.15 Luc Amkreutz: Nieuwe ontdekkingen in de grafkelder van Stein.  

11.15-11.35 Richard Janssen/David Fontijn: Vergeten grafheuvels. Voorlopige resultaten van 

het eerste veldwerk (2018) in Baarlo-de Bong en Venlo-Zaarderheiken 

 

11.35-11.50 Uitreiking Guillonpenning 2019  

11.50-12.10 Top 5 en grote archeologiequiz  

 

12.10-13. 30 Lunch  

 

13.30-13.50 Henk Hiddink: De villa van Voerendaal compleet.  

13.50-14.10 Sebastiaan Augustin: Een Karolingisch kamp in het Zouwdal. 

14.10-14.30 Leo Verhart: Geen Noormannen te bekennen. De opgravingen van J.H. Holwerda 

bij Asselt 

 

14.30-15.00 Pauze  

 

15.00-15.20 Vincent van der Veen: De eerste resultaten van het Portable Antiquities of the 

Netherlands-project (PAN) in Limburg.  

15.20-15.40 Maurice Janssen: Drie opgravingen in Venlo-Q4 en wat ze vertellen over de 

ontwikkeling van de stad vanaf circa 1200. Bergstraat-Oost, Stadskantoren en 

Maaskade-Noord.   

 

15.40-16.00 Finale grote archeologiequiz, bekendmaking topvondst en afsluiting 

 

16.00-17.00 Borrel 

 
 

 
 


