
Dag van de Limburgse Landschapsgeschiedenis 

 

Op vrijdag 16 juni a.s. vindt van 10.30 tot 17.00 uur in het Limburgs Museum in Venlo de Dag van de 
Limburgse Landschapsgeschiedenis plaats. De dag is bedoeld om geïnteresseerden en deskundigen 
bij elkaar te brengen, om kennis uit te wisselen en nieuwe samenwerkingen op te starten.  

De Dag van de Limburgse Landschapsgeschiedenis is een initiatief van de Commissie 
Landschapsgeschiedenis, die recent is opgericht binnen het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig 
Genootschap (LGOG). De dag wordt georganiseerd in samenwerking met het Regionaal Historisch 
Centrum Limburg (RHCL), de Archeologische Vereniging Limburg (AVL), het Limburgs Museum en het 
onderzoeksinstituut MACCH van de Faculteit Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht. 

Waarom deze dag? 

Landschapsgeschiedenis is een relatief nieuwe en spannende tak van de (regionale) geschiedenis. Als 
LGOG-commissie Landschapsgeschiedenis willen we graag de kennis en inzichten die in Limburg en 
daarbuiten aanwezig zijn over de geschiedenis van het Limburgse landschap bijeen brengen en 
bundelen. 

Voor wie is deze dag? 

We hopen op 16 juni deelnemers te begroeten uit de wetenschap, professionals van overheden en 
diverse organisaties die werken aan landschap en landschapsgeschiedenis in Limburg. Ook hopen we 
veel lokale onderzoekers en heemkundigen te begroeten. Tijdens de dag willen we met elkaar in 
beeld brengen welke projecten er lopen en welke behoefte er in de Limburgse samenleving is aan 
landschapshistorische kennis. Wij hopen dat er uit de Dag van de Limburgse Landschapsgeschiedenis 
een werkgemeenschap zal groeien, waarbij iedereen zijn kennis en interesses kan inbrengen, elkaars 
werk kan versterken en aanvullen en/of geïnspireerd raakt door onderzoek van anderen. 

Wat gaan we doen? 

We hebben een gevarieerd programma samengesteld met lezingen, visies en interactieve 
onderdelen. Onder de sprekers zijn bekende namen uit wetenschap en praktijk. Het concept-
programma is onder bijgevoegd. Het definitieve programma ontvangt u binnenkort. 

Wilt u deelnemen? Laat het ons snel weten! 

Heeft U belangstelling voor deze eerste Dag van de Limburgse Landschapsgeschiedenis? Laat u ons 
dan spoedig weten of wij op uw deelname kunnen rekenen. Dat kan eenvoudig door te antwoorden 
op deze mail naar info@lgog.nl . Als u wilt deelnemen, geeft u dan tevens aan wat uw eerste en 
tweede voorkeur is voor de parallelle sessies ’s middags tussen 13.30-14.45 uur (zie programma). 

Let op: het aantal deelnemers dat het Limburgs Museum kan herbergen is ruim maar niet onbeperkt. 
Tijdige aanmelding is gewenst. 

Pieter Caljé (voorzitter) 

De LGOG-Commissie Landschapsgeschiedenis telt de volgende leden: Pieter Caljé (historicus Faculteit 
der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen Universiteit Maastricht), Béatrice de Fraiture 
(publieksarcheoloog), Ger Frenken (oud-directeur-rentmeester Het Limburgs Landschap), Jan 
Hartmann (landschapshistoricus en specialist cartografische digitalisering Universiteit van 
Amsterdam), Benoît Mater (curator archeologie Limburgs Museum), Maurice Paulissen 



(landschapshistoricus en ecoloog Wageningen Universiteit), Rob Paulussen (archeoloog en 
bodemkundige), Hans Vermeer (bestuurskundige en landschapshistoricus), Lita Wiggers (historisch 
geograaf en directeur RHCL). 

 

Programma 

Dag van de Limburgse landschapsgeschiedenis 

16 juni 2017 Limburgs Museum Venlo 

 10.00 zaal open; koffie en thee beschikbaar 
 10.30 opening en welkom 
 10.45-11.45 Keynote lezingen  

o Hans Renes (UU/VU) : landschapsgeschiedenis in Limburg: een (historisch) overzicht en 
stand van zaken kennisbehoefte vanuit de wetenschap en vakpraktijk 

o Jan Kolen (UL)/Pieter Caljé (UM): het concept landschapsbiografie als middel tot 
kennisverspreiding, inspiratie, netwerkvorming, actiegerichtheid 

 11.45-12.30 Kennisbehoefte en valorisatie: maatschappelijke en economische dragers 
landschap  

o Vertegenwoordiger provincie of gemeente 
o Anya Niewierra (VVV Zuid-Limburg) 
o Wilfried Alblas (Limburgs Landschap) 

 12.30-12.45 Inleiding Landschap en digitalisering (Jan Hartmann en Rob Paulussen) 
 12.45-13.30 Lunch (foyer, statafels met buffet) 

 
In de foyer presentatie perspectieven voor een digitale infrastructuur voor landschapshistorisch 
onderzoek (Jan Hartmann, Rob Paulussen) 
 

 13.30-14.45: Onderzoeksthema’s en -perspectieven: voorbeelden onderzoek + verkenning 
mogelijkheden. Presentatie plus inleiding 30 min.; inbreng eigen thema’s en perspectieven 45 
minuten. 

1. Lokaal heemkundig onderzoek: Fedor Coenen (Montfort) – sessievoorzitter: Rob 
Paulussen 

2. Landschap en infrastructuur: Maurice Paulissen – sessievoorzitter: Béatrice de Fraîture 
3. Landschapsbeleid sinds de 20e eeuw: tussen modernisering, behoud en ontwikkeling: 

Hans Vermeer – sessievoorzitter: Jan Hartmann 
4. Waardering en identiteit landschap: Benoit Mater – sessievoorzitter: Pieter Caljé 
5. Landschap en delfstofwinning: sporen en verhalen in het landschap: Bart Peters – 

sessievoorzitter: Ger Frenken 
6. Landschap en voedselproductie: W. Schippers - sessievoorzitter: Lita Wiggers 

 14.45-15.15 Koffiepauze 
 15.15-15.45 Plenaire Discussie: Hoe verder? Naar een werkgemeenschap Limburgse 

landschapsgeschiedenis 
 15.45-16.00 Wrap-up en afsluiting door Pieter Caljé 
 16.00-17.00 Borrel 


