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Verslag Activiteiten Archeologische Vereniging Limburg 2017 
 
 
1. ARCHEOLOGISCHE VERENIGING LIMBURG 
SECTIE VAN HET LIMBURGS GESCHIED- EN OUDHEIDKUNDIG GENOOTSCHAP 

 
 
 
 

2a. Bestuur 
 
Het AVL-bestuur bestaat uit 6 leden en wordt ondersteund door regio–
vertegenwoordigers, adviseurs en diverse werkgroepen. De regiovertegenwoordigers en 
adviseurs nemen deel aan de bestuursvergaderingen. 
 
Per 31 december 2017 was het bestuur als volgt samengesteld: 
Bestuur 
dhr.  R. Paulussen  voorzitter     
mw. A. Van de Water penningmeester 
dhr.  Y. Raczynski-Henk secretaris / redactielid Maasgouw    
mw  H. Vanneste  lid, vz. werkgroep Educatie 
dhr.  A. Schutte  bedrijven en AWN 
  
 
Regiovertegenwoordigers 
dhr. R. Bloemen  regio Venray 
dhr.  X. van Dijk  regio Horst 
mw.  D. Habets  regio Kerkrade 
dhr.  J. Wijnen  regio Weert 
dhr. A. Lupak  regio Roermond 
dhr. W. Luys  regio Reuver/Swalmen/Roermond 
dhr. B. Puts   regio Simpelveld 
dhr.  A. Schutte  regio Maasgouw 
 
De bestuursvergaderingen worden niet meer structureel bijgewoond door een 
vertegenwoordiger van de Provincie Limburg Bart Moonen, beleidsmedewerker 
archeologie van de provincie en Sjeng Kusters, depotbeheerder, zijn agendaleden.  
 
Werkgroep Educatie 
mw. H. Vanneste  voorzitter  
dhr. B. Puts   secretaris werkgroep 
mw. M. Aarts   lid 
mw. D. Habets  lid 
dhr. R. Paulussen  lid 
mw. A. Van de Water  lid 
mw. B de Fraiture  lid 
mw. H.Ickenroth  lid 
 
Werkgroep Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) 
dhr. R. Paulussen 
mevr. A. Van de Water 
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Per 31 december 2017 bedroeg het ledental 340 personen. Een afname van 7 leden. 
 
2b. Bestuursvergaderingen 
Het algemeen bestuur kwam in het verslagjaar drie maal in vergadering bijeen: 
15 februari   museum Roerstreek te St. Odiliënberg  20.00 uur 
20 september museum Roerstreek te St. Odiliënberg 20.00 uur 
13 december  museum Roerstreek te St. Odiliënberg 20.00 uur 
 
De goedgekeurde notulen staan op http://www.lgog.nl/lgogAVL.htm alleen voor leden via 
de login (lidnummer en paswoord). 
 
Per 1 januari 2017 namen Jean Pierre de Warrimont en Leo Verhart afscheid van het 
bestuur. Op de jaarvergadering van 17 mei 2017 nam Béatrice de Fraiture (secretaris) 
afscheid van het bestuur. Als nieuwe bestuursleden werden Yannick Raczynski-Henk en 
Arajan Schutte welkom geheten. 
 
De werkgroep Kroniek is in overleg met de redactie van de Publications opgehouden te 
bestaan. Er verschijnen geen Kronieken meer. De redactie zet in op meer 
synthetiserende artikelen.  
 
De werkgroep educatie kwam 3 keer bijeen. Marion Aarts woonde 4 
redactievergaderingen van de Maasgouw bij. Overleg en afstemming vonden op de 
bestuursvergaderingen plaats en per e-mail. 
 
Bestuurszaken 
(Euregionale) samenwerking 
De Limburgse Archeologie Dag werd georganiseerd in samenwerking met het Limburgs 
Museum, Steunpunt Archeologie en Monumentenzorg en archeologisch adviesbureau 
RAAP.  In samenwerking met de Provincie Limburg en de Gemeente Maastricht werden 
de excursies bij EAA 2017 (European Association of Archaeologists) georganiseerd.  

Verder werden activiteiten georganiseerd met MetHeemkundevereniging De Veersjprun, 

de Vereniging van Vrienden van het Clemensdomein en de Stichting Dubois.  
Guillon Penning 
Op 8april tijdens de Limburgse Archeologie Dag werd de Guillon penning aan Marjorie 
de Grooth uitgereikt. Zij is zeer deskundig op het gebied van de bandkeramiek en heeft 
veel jonge archeologen begeleid bij onderzoek en opgravingen. 
 
LAD 2017 
Op zaterdag 9 april werd in het Limburgs Museum te Venlo de Limburgse Archeologie 
Dag (LAD) gehouden. De LAD stond ’s ochtends in het teken van het thema 
ondergronds Limburg en ’s middags in het teken van actueel archeologisch onderzoek in 
de provincie.  
 
Overleg met Provincie Limburg 
Het dagelijks bestuur AVL stond regelmatig in contact met de collega’s van de provincie. 
Gespreksonderwerpen waren het EAA, het nieuwe provinciale depot voor 
bodemvondsten en publieksbereik, een belangrijke provinciale subsidievoorwaarde.  
 
 

http://www.lgog.nl/lgogAVL.htm


 3 

EAA 2017 
Het dagelijks bestuur nam samen met de reiscommissie van LGOG en enkele 
kringbesturen de inhoudelijke organisatie voor haar rekening van de eendaagse en 
meerdaagse excursies voor en na de EAA 2017 op verzoek van Gilbert Soeters 
(gemeente Maastricht) en Joke Zaat (Provincie Limburg). Te weten: Citywalk The Taste 
of Maastricht, Guided tour through the Kazematten, Bike tour around Maastricht. 
 
Commissie landschapsgeschiedenis 
De nieuw opgerichte commissie landschapsgeschiedenis heeft veel raakvlakken met 
archeologie. Rob Paulussen en Béatrice de Fraiture zijn ook actief als bestuursleden 
van deze nieuwe commissie. 
 
ACTIVITEITEN:  
De AVL vormt een actieve koepelorganisatie voor archeologie in Limburg. Aangesloten 
bij de AVL zijn zowel individuele amateur- en beroepsarcheologen als 
heemkundeverenigingen, archeologische werkgroepen, musea e.d. De AVL- leden 
vormen een groot netwerk waarin kennis en ervaring wordt uitgewisseld.  
 
3A: KENNISOVERDRACHT EN ADVISERING 
3a 1: Werkgroepen, cursussen en archeologiedagen (kennis en ervaring 
uitwisselen) 
10-01-2017: Nieuwjaarbijeenkomst in Kasteel de Keverberg in aanwezigheid van député 
H. Teunissen. Lezing door Leo Verhart. 65 deelnemers. 

19-02-2017: Archeo-wandeling in Nederweert-Eind rondom het Sarsven en de Banen. 10 

deelnemers. 

02-03-2017: Lezing Jacob Schotten over het Brunssum Schinvelds Aardewerk i.s.m. 

Heemkundevereniging De Veersjprunk. 20 deelnemers. 

11-03-2017: Vrouwen in de Archeologie Dag. Bezoek aan tentoonstelling Timeless Beauty 

in het Gallo-Romeins Museum in Tongeren.30 deelnemers. 

23-03-2017: Lezing Hilde Vanneste: ‘Schatten in de löss: archeologische parels nabij het 

Merkelbeeker beekdal in Brunssum en Onderbanken’, i.s.m. Stichting 

Clemens/Clemensdomein. 75 deelnemers. 

08-04-2017: Limburgse Archeologie Dag in het Limburgs Museum te Venlo. 85 

deelnemers. 

17-05-2017: Jaarvergadering AVL in het Thermenmuseum in Heerlen met presentaties 

van het recente uitgevoerde archeologisch onderzoek. 40 deelnemers. 

16-06-2017: Kick off landschapsgeschiedenis. 115 deelnemers. 
15-10-2017: landschapswandeling Sweikhuizen. 40 deelnemers.12- 
18-12-2017: Lezing tentoonstelling Open&Bloot door Béatrice de Fraiture. 55 
deelnemers.  
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3B: PUBLIEKSBEREIK (musea, scholen, tv-serie, excursies, publicaties) 
3b 1: Kennisoverdracht door onze leden aan musea, scholen en tv-serie 
11-12-13-14 okt 2017: Deelname Nationale Archeologie Dagen. Verspreid over heel 
Limburg vonden diverse activiteiten plaats. Leden van de AVL hebben op diverse 
fronten geassisteerd. Het bestuur van de AVL organiseerde een landschapswandeling in 
Sweikhuizen.  
 
3b 2: Excursies  
31-08 t/m 01-09-201: EAA, excursies. 100 deelnemers 
 
3b 3: Publicaties (Website, Kroniek, Nieuwsflits) 
De Maasgouw verscheen 4x per jaar. Hierin werden artikelen geschreven door leden 
van de AVL over archeologische onderwerpen gepubliceerd.  
 
Website 
Er wordt door het hoofdbestuur hard gewerkt aan een nieuwe LGOG website. Over de 
structuur, invulling en functie-eisen van de website wordt op AVL-niveau actief 
meegedacht.  
 
Nieuwsflits  
Er zijn in 2017 geen nieuwsflitsen verschenen. 
 
Limburgs Landschap 
In het tijdschrift van Limburgs Landschap vervolgde Leo Verhart dit verslagjaar zijn serie 
columns over de relatie archeologie en landschap. Voorwaarde was dat alleen 
landschappen genoemd mochten worden die in bezit zijn van deze stichting. Onze regio-
vertegenwoordigers gaven Leo diverse suggesties. 
 


