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Verslag Activiteiten Archeologische Vereniging Limburg 2018 

 

 

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 1 januari 2018 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 
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mw. A. Van de Water  lid 

mw. B de Fraiture  lid 

mw. H.Ickenroth  lid 

 

 

Per 1 januari 2018 bedroeg het ledental 334 personen.  

 

2b. Bestuursvergaderingen 

Het algemeen bestuur kwam in het verslagjaar drie maal in vergadering bijeen: 

28 februari   museum Roerstreek te St. Odiliënberg  20.00 uur 

24 oktober  museum Roerstreek te St. Odiliënberg 20.00 uur 

28 november museum Roerstreek te St. Odiliënberg 20.00 uur 

 

De werkgroep educatie kwam twee 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 op 7 april werd georganiseerd in samenwerking met het 

Limburgs Museum, Steunpunt Archeologie en Monumentenzorg en archeologisch 

adviesbureau RAAP.   

 

LAD 2018 

Op zaterdag 7 april werd in het Limburgs Museum te Venlo de Limburgse Archeologie 

Dag (LAD) gehouden. Thema’s waren archeologie met veel aandacht voor de 

maatschappelijke aspecten, waar gaat de archeologie naar toe, voor en van wie is de 

archeologie en hoe betrekken we zoveel mogelijk mensen bij ons vroegste 

geschiedenis? In de middag ging het over archeologisch onderzoek zonder te graven, 

ook met als focus de toekomst 

 

Overleg met Provincie Limburg 

Het dagelijks bestuur AVL stond regelmatig in contact met de collega’s van de provincie. 

Gespreksonderwerpen waren het nieuwe provinciale depot voor bodemvondsten en 

publieksbereik, een belangrijke provinciale subsidievoorwaarde.  

 

Commissie landschapsgeschiedenis 

De AVL heeft veel commissie landschapsgeschiedenis. De AVL heeft een (financiële) 

bijdrage geleverd aan de door de commissie georganiseerde landschapscontactdag. 

Rob Paulussen en Béatrice de Fraiture zijn ook actief als bestuursleden van deze 

nieuwe commissie. 
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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) 

 

07-04-2018: Limburgse Archeologie Dag in het Limburgs Museum te Venlo. 90 

deelnemers. 

 

12-05-2018: Algemene Ledenvergadering van de AVL te Sittard met aansluitend archeo-

fietstocht door Sittard e.o.: 12 deelnemers. 

 

23-06-2018: Regiodag in Kasteel de Keverberg in aanwezigheid van député H. 

Teunissen. De dag ging volledig over het Limburgse Maasdal en de synthese van 15 

jaar archeologische onderzoek naar prehistorische jagers, agrarische gemeenschappen 

en stedelingen langs de Maas tussen Mook en Eijsden. 85 deelnemers. 

 

17-05-2018: Jaarvergadering AVL in het Thermenmuseum in Heerlen met presentaties  

 

28-08-2018: Excursie vuursteenmijnen Rijckholt i.v.m. het internationale 

vuursteenonderzoek door de universiteit van Wenen..  

 

31-08-2018: Contactdag landschapsgeschiedenis kasteel Arcen.  

 

14-10-2018: Archeologische familiedag i.h.k.v. de Nationale Archeologie Dagen: ruim 

200 deelnemers 

 

28-10-2018, 10-11-2018 en 9-12-2018: Op zondag 28 oktober, zaterdag 10 november 

en zondag 9 december zijn er in samenwerking met de commissie 

Landschapsgeschiedenis een drietal landschapshistorische/-archeologische 

wandelingen georganiseerd te Rijckholt-Savelsbos, Sweikhuizen-Biezenhof en Asselt.  

 

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. De werkgroep educatie van de AVL organiseerde op 14 oktober 

een archeologische familiedag op de Eynderhoof te Nederweert-Eind. Er waren ruim 

200 bezoekers. 
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In 2018 heeft de AVL (Rob Paulussen) in samenwerking met het Limburgs Landschap 

en de commissie Landschapsgeschiedenis actief bijgedragen bij de totstandkoming van 

de L1-serie Natuurlijk Limburg van Maurice Nijsten. 

 

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.  

 

AiL 

In april is op de LAD te Venlo het tijdschrift AiL geherintroduceerd. Vooralsnog enkel in 

digitale vorm. Er zijn in 2018 twee uitgaven (nrs. 117 en 118) verschenen. De Provincie 

Limburg is verzocht om een subsidie voor (tijdelijk) een analoog tijdschrift. 

 

Website 

De nieuwe LGOG website is actief. Een beperkt deel van de inhoud van de oude 

website is overgenomen. Er is echter nog geen content management systeem actief 

waardoor er direct inhoud op de AVL-pagina kan worden geplaatst. Evenmin kan nog 

niet rechtstreeks met de AVL-leden worden gecommuniceerd en leden kun niet meer 

met behulp van een wachtwoord op een intranetdeel van de website. Verwacht wordt 

dat deze mogelijkheden medio 2019 operationeel zijn. Het digitaal ter beschikking 

stellen van stukken aan leden via de website is daardoor tijdelijk niet mogelijk.   

 

Nieuwsflits  

Er zijn in 2018 geen nieuwsflitsen verschenen. 

 

 


