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OP LOCATIE

Villa Voerendaal

Tijdens de Nationale Archeologiedagen krijgt jong en oud op diverse plekken de kans 
om in de wondere wereld van de archeologie te stappen. Deuren die normaal gesloten 
blijven gaan open, nieuwe vondsten worden onthuld. In Voerendaal en omgeving ligt de 
focus op het Romeinse verleden. 

Villa Voerendaal 
De grootste archeologische vondst van Voerendaal is de Romeinse Villa aan de Steinweg. 
Ten tijde van de Romeinen, zo’n tweeduizend jaar geleden, moet Villa Voerendaal een 
enorm agrarisch bedrijf zijn geweest. De villa werd in 1985 grotendeels blootgelegd, 
maar tot een alles omvattend onderzoek en publicatie is het nooit gekomen. Onder 
leiding van het Limburgs Museum werkt een team van archeologen aan het nooit 
afgemaakte onderzoek. Dit oude onderzoek wordt met de kennis en de techniek van 
nu opgepakt en afgerond. Wat gaan 12.000 nog niet eerder onderzochte archeologische 
vondsten ons allemaal nog vertellen?

Uw vondst en uw verhaal
Alle vondsten in de buurt van de villa of uit de omgeving zijn stukjes van het verleden. 
Al deze puzzelstukjes tezamen helpen ons zicht te krijgen op het leven van onze verre 
voorouders. Heeft u vondsten, hoe klein ook, uit de buurt van de villa of elders in de 
omgeving? Heeft u herinneringen aan de opgraving, foto’s of verhalen? Deel ze met ons 
om het verhaal van ons verleden meer kleur te geven! 

Kom kijken en doe mee tijdens de Nationale Archeologiedagen!



ACTIVITEITEN:

Tussen Scherf  en Schat-dag
Laat uw vondst, scherf  of  schat aan echte archeologen zien. Heeft u 
herinneringen aan de opgraving van Villa Voerendaal, heeft u foto’s, kent u 
anekdotes? Deel ze met het team archeologen. 
Zaterdag 12 oktober: 10.00 - 16.00 uur
Bibliotheek Voerendaal, Furenthela 17, 6367 TL Voerendaal

Presentatie Cold Case Villa Voerendaal
In de monumentale Hoeve Ten Hove, gelegen naast de locatie van zijn 
Romeinse voorganger, is de expositie Cold Case Villa Voerendaal te zien, waarin u 
kennis maakt met Villa Voerendaal. 
29 september en 6 oktober 11.00 - 16.00 uur. 9 oktober 13.30 - 16.30 uur.  
12 en 13 oktober: 10.00 - 16.00 uur.  
Steinweg 7, 6367 GM Voerendaal

Fijn, om een Romein te zijn! Fotoshoot voor kinderen
Laat je fotograferen in Romeinse kleding.
Zaterdag 12 oktober: 12.00 - 15.00 uur
Plein voor Bibliotheek Voerendaal, Furenthela 17, 6367 TL Voerendaal

Door het Romeinse verleden fietsen
Fietstocht door Voerendaal en Simpelveld. Laat u verrassen door het Romeinse 
villa-landschap!
Zaterdag 12 oktober (13:30 uur) en zondag 13 oktober (11:00 uur) 
Meer informatie over startpunt en route: www.landvankalk.com

Vragen? Mail naar info@limburgsmuseum.nl.  
Meer informatie? Kijk op www.limburgsmuseum.nl of  www.archeologiedagen.nl. 
 
De activiteiten worden georganiseerd met medewerking van  
Heemkunde Voerendaal en WoW wandelgroep.
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