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Sectie archeologie van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap 

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. Per 1 januari 2019 bedroeg het ledental van de AVL 413 personen. Per 1 
maart 2020 is dit gegroeid naar 435 personen (gewone en gezinsleden). 

1. Bestuur 

Het AVL-bestuur bestaat uit 6 leden en wordt ondersteund door regiovertegenwoordigers en diverse 
werkgroepen. De regiovertegenwoordigers evenals Ingrid Buchem-Hermans (liaison namens het 
hoofdbestuur LGOG en beheerder Facebookpagina AVL) nemen deel aan de bestuursvergaderingen. 

Per 1 januari 2019 was het bestuur als volgt samengesteld: Rob Paulussen (voorzitter), Anneleen van 
de Water (penningmeester), Yannick Raczynski-Henk (secretaris/redactielid Maasgouw) en de leden 
Hilde Vanneste (tevens voorzitter werkgroep Educatie) en Arjan Schutte (tevens contactpersoon 
bedrijven en AWN). Het bestuur wordt ondersteund door de Regiovertegenwoordigers: Ron Bloemen 
(regio Venray), Xavier van Dijk (regio Horst), Diana Habets (regio Kerkrade), Jeroen Wijnen (regio 
Weert), Ton Lupak (regio Roermond), Wil Luys (regio Reuver/Swalmen/Roermond), Bert Puts (regio 
Simpelveld), Arjan Schutte (regio Maasgouw) en Hilde Vanneste (regio Parkstad).  

Wijzigingen in 2019 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in april 2019 zijn de volgende bestuurswijzigingen door de 
leden goedgekeurd: Yannick Raczynski-Henk (voorzitter), Ingrid Buchem-Hermans (secretaris) en 
Rob Paulussen (lid).  

Eind 2019 heeft Bert Puts aangegeven zich terug te trekken uit het bestuur. Pieternel Malherbe is 
aspirant bestuurslid en zal in de ALV van 2020 worden voorgedragen als lid.  

2. Werkgroepen 

Werkgroep Educatie 
Deze werkgroep organiseert lezingen, de regiodagen, veldwerkdagen en excursies. De werkgroep 
bestaat uit Hilde Vanneste (voorzitter), Bert Puts (secretaris) en de leden Diana Habets, Rob 
Paulussen, Anneleen Van de Water, Beatrice de Fraiture en Arjan Schutte. 

In 2019 is naam van de werkgroep gewijzigd in Educatie en Activiteiten, wat beter aansluit bij de 
werkzaamheden van de werkgroep. Hilde Vanneste heeft de voorzittershamer in 2019 overgedragen 
aan Arjan Schutte. De werkgroep Educatie & activiteiten kwam drie keer bijeen.  
 
Werkgroep Steentijd van Limburg 
Deze nieuwe werkgroep is in 2019 opgericht en stelt zich als doel om onder andere lezingen en 
cursussen op het gebied van steentijdarcheologie te organiseren. De werkgroep bestaat uit Yannick 
Raczynski-Henk (voorzitter), Luc Amkreutz (secretaris) en de leden Alfons Bruekers, Xavier van Dijk, 
Joep Orbons, Rob Paulussen, Huub Spronck en Jeroen Wijnen. 

Redactie Archeologie in Limburg 
De redactie werft artikelen voor de Archeologie in Limburg (AiL). Zij zoekt auteurs en begeleidt 
eventueel beginnende auteurs. Tevens heeft zij contact met de Maasgouw opdat het thema 
archeologie ook voor andere LGOG-leden voldoende onder de aandacht komt. De redactie bestaat uit 
Yannick Raczynski-Henk (hoofdredacteur), Anneleen Van de Water, Rob Paulussen en Hilde 
Vanneste. In 2019 zijn Dwayne Beckers en Patrick Marx tot de redactie toegetreden.  

In 2019 zijn er twee nummers van AiL uitgebracht.  

3. Bestuursvergaderingen 

Het bestuur met regiovertegenwoordigers kwam in het verslagjaar viermaal in vergadering bijeen, 
telkens in het museum Roerstreek te St. Odiliënberg, te weten op 20 februari, 22 mei, 25 september 



en 18 december. Het dagelijks bestuur kwam daarnaast op 9 april bijeen. Overleg en afstemming 
vonden op de bestuursvergaderingen plaats, per e-mail en andere kanalen zoals Whatsapp.  

 

4. Activiteiten 

Regiodag 
Op zaterdag 6 april organiseerde de AVL i.s.m De Vondst, centrum voor Archeologie in Limburg, een 
speciale archeologische regiodag te Heerlen. Thema was Limburg 75 jaar bevrijding. Tijdens deze 
regiodag werden overzichten, dan wel bijzondere onderzoeksresultaten, gepresenteerd over de 
tweede wereldoorlog uit de Euregio (regio Riemst, Mook, Aken, Maastricht).Tevens werd de speciale 
en extra dikke WO II-editie van Archeologie in Limburg gepresenteerd met diverse artikelen over de 
tweede wereldoorlog archeologie.  
 
Jaarvergadering AVL/lezing Neanderthalers in Limburg 
Op 7 mei 2019 vond in het Bernardinuscollege in Heerlen de AVL plaats. Met aansluitend een 
gezamenlijke lezing met Kring Parkstad. Bij archeologisch onderzoek in het kader van de aanleg van 
de Buitenring Parkstad Limburg troffen onderzoekers enkele jaren geleden in Brunssum, op de grens 
van Amstenrade, restanten aan van een Neanderthalerkamp uit het eerste gedeelte van de laatste 
IJstijd, ongeveer 85.000 jaar geleden. Dat feit is op zichzelf al bijzonder. Maar wat de vondst ronduit 
uniek maakt, is volgens onderzoeker Yannick Raczynski-Henk het feit dat er niet alleen vuurstenen 
werktuigen zijn gevonden, maar ook verglaasd houtskool en een stukje hematiet (een mineraal beter 
bekend als oker). Beide vondsten zijn zeldzaam voor Neanderthalervindplaatsen. Sindsdien zijn op 
meerdere plaatsen vondsten en aanwijzingen voor neanderthalervindplaatsen gedaan. 
 
Limburgse ArcheologieDag (LAD) 
Op zaterdag 15 juni 2019l werd in het Limburgs Museum te Venlo de Limburgse Archeologie 
Dag (LAD) gehouden, in samenwerking met Limburgs Museum, Steunpunt Archeologie en 
Monumentenzorg en archeologisch adviesbureau RAAP.  
 
Thema’s waren: 

• Nieuwe ontdekkingen in de grafkelder van Stein;  

• Vergeten grafheuvels. Voorlopige resultaten van het eerste veldwerk (2018) in Baarlo-de Bong en 
Venlo-Zaarderheiken;  

• De villa van Voerendaal compleet; Een Karolingisch kamp in het Zouwdal;  

• Geen Noormannen te bekennen. De opgravingen van J.H. Holwerda bij Asselt;  

• De eerste resultaten van het Portable Antiquities of the Netherlands-project (PAN) in Limburg; 

• Drie opgravingen in Venlo-Q4 en wat ze vertellen over de ontwikkeling van de stad vanaf circa 
1200. Bergstraat-Oost, Stadskantoren en Maaskade-Noord;  

Daarnaast stond zoals gebruikelijk de grote archeologiequiz en de topvondst van het jaar op het  
programma. 
 
Guillonprijs 2019: Har en Mia Heijmans 
Tijdens de LAD werd ook de tweejaarlijkse Guillonprijs uitgereikt. Voor het eerst een echtpaar dat zijn 
sporen in de archeologie ruimschoots heeft verdiend. Hij was jarenlang als amateurarcheoloog actief 
in het veld en bij de heemkundige in Midden-Limburg. Door zijn inzet kon er – samen met 
professionals - onderzoek worden gedaan op bedreigde terreinen. Dit leidde uiteindelijk naar de 
overstap naar een nieuwe baan in de archeologie. Zij heeft dezelfde passie, assisteert op opgravingen 
en samen zijn ze altijd op congressen, excursies en studiedagen te vinden. 
 
Samenwerking met andere kringen en secties 
De AVL samen met de commissie landschapsgeschiedenis in 2019 de Derde Limburgse dag van de 
Landschapsgeschiedenis georganiseerd in Kasteel Arcen. Rob Paulussen is tevens actief als 
bestuurslid van deze commissie. Tijdens de dag was er o.a. aandacht voor oorlogsarcheologie. 
Samen met de Commissie Landschapsgeschiedenis is er weer gewerkt aan een vervolg van de L1-
serie Natuurlijk Limburg van Maurice Nijsten.  
 
Nationale ArcheologieDagen  
De Nationale Archeologie Dagen waren in 2019 op 11, 12 & 13 oktober Limburg vonden diverse 
activiteiten plaats. Leden van de AVL hebben op diverse meegewerkt aan activiteiten en/of de 



voorbereiding daarvan. Enkele voorbeeld is het archeologisch onderzoek naar een mogelijk Romeinse 
weg in Boukoul Roermond (Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal samen met Econsultancy). 

Bestuursleden van de AVL waren verder aanwezig bij (provinciale) projecten zoals: 

• Onthulling van een nieuw archeologisch monument in Munstergeleen (11-2) alsmede drie vitrines 
op drie verschillende voor het publiek toegankelijke locaties in Munstergeleen én verschijning van 
het boekje 'Glana Nova' van IVN Munstergeleen. De onthullingen werden verricht door 
gedeputeerde Hans Teunissen, dijkgraaf Patrick van den Broek en wethouder Leon Geilen 

• Uitreiking Geschiedenis Online Prijs (27-2): de ArcheoRouteLimburg was een van de 
genomineerden. 

• De Vondst: brainstormbijeenkomst Beleidskader Archeologie in de etalage (13-3), brainstorm De 
Vondst (6-8), overleg dd…. 

• Afscheid gedeputeerde Hans Teunissen (4-7) 

• 75 jaar bevrijding: ontmoetingsbijeenkomst Theater Weert (8-5) 

• Opening tentoonstelling gebrandschilderd glas Roermond (Historiehuis/Cuypershuis) (6-6) 

• Overleg Raoul Boers (Media Valley/Hegde) inzake mogelijke toekomstige samenwerking (11-9) 

• Start Maand van de Geschiedenis, Erfgoedcentrum De Domijnen Sittard (29-9) 

• Opening van de Archeohotspot (12-10) door gedeputeerde Robert Housmans in het 
bezoekerscentrum van Stichting Ons Fort in Venlo/Blerick 

 
Diverse leden verzorgden ook in 2019 lezingen voor kringen en andere historische-/ 
heemkundeverenigingen in Limburg. 
 

5. Publicaties 
 
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. In 2019 is gewerkt aan een vervolg op deze 
succesvolle serie.  
 
Maasgouw 
De Maasgouw verscheen 4x per jaar. Hierin werden diverse artikelen over archeologische 
onderwerpen gepubliceerd. 
 
AiL  
Daarnaast verschenen in 2019 twee uitgaves van de Archeologie in Limburg (AiL). Nummer 119 was 
gewijd aan het thema 75 jaar bevrijding/Tweede Wereld archeologie en gekoppeld aan de regiodag in 
de Vondst. Dank zij een bijdrage van de Provincie Limburg was het mogelijk om de AiL in gedrukte 
vorm uit te brengen. Bij de laatste uitgave van 2019 is een enquête bijgevoegd. Enerzijds om de 
behoeftes van de leden aan een gedrukte AiL te peilen, anderzijds om te zien of men bereidt is hier 
financieel aan bij te dragen. 
 
Website 
De inhoud van www.lgog.nl/sectiearcheologie is geactualiseerd. In de loop van 2019 is het voor leden 
mogelijk geworden via een inlogportal de eigen gegevens aan te passen. De AVL zal in 2020 
deelnemen aan een pilot voor de verdere uitbouw van functionaliteiten, waarbij onder meer zonder 
tussenkomst van het bureau mailingen aan de eigen leden kunnen worden verzonden.  
 
Nieuwsbrieven 
Er zijn in 2019 drie nieuwsbrievenverschenen met verenigingsnieuws, tips voor uitstapjes e.d. 
 
Social media 
Facebook 

Bijna dagelijks verschijnen er berichten op www.facebook.com/SectieArcheologieLGOG/ Het betreft 

eigen activiteiten en ontwikkelingen binnen het bestuur maar ook berichten uit de media (en LinkedIn) 
omtrent archeologie in Limburg. Daarnaast worden lezingen en tentoonstellingen in en om Limburg 
gedeeld. Op 31 december 2019 hebben 303 personen de pagina geliked en zijn er 313 volgers. 
 
LinkedIn 

https://www.facebook.com/hashtag/ivnmunstergeleen?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAVaN6WDDzBQHJzMk7mDglSBZX9xC2FvFCV_VemXkUJODjGx2qnhd2WJG6KBQU5tC74_If9w4cy495wcfs6hDGXohkDzL4smIqKpepZUENa13MZhm1_JNOJdsLMHHVWabbZi_mUX20W51ABOLJYghF7za8KFKyd9aCqNL-V6uL0BwS8WcQdXbhNhAhlRKyB8vGCJ4rWh2XKKJrq-AZ0rBf1y1toCogw2uNMdVdCVdMOT6aGrROrQntjGBzCDpdDOXz0BOkmDn6RVJRsXZAI1osTFbso4IAMsTarQ-l4u2DM6HYyQ7VVtpJNhIe3uBiHdjUFV1lXV3wzakLAK__Sqjqc1EH6&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hans.teunissen.1?__tn__=K-R&eid=ARDXj0RYko_G3X2EKdWuqBWQ_iFXFokvrsjPL1cVtSjA8ffEJp_8pVLrYmk3cM0-6krjqyuQe5VE9xsp&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAVaN6WDDzBQHJzMk7mDglSBZX9xC2FvFCV_VemXkUJODjGx2qnhd2WJG6KBQU5tC74_If9w4cy495wcfs6hDGXohkDzL4smIqKpepZUENa13MZhm1_JNOJdsLMHHVWabbZi_mUX20W51ABOLJYghF7za8KFKyd9aCqNL-V6uL0BwS8WcQdXbhNhAhlRKyB8vGCJ4rWh2XKKJrq-AZ0rBf1y1toCogw2uNMdVdCVdMOT6aGrROrQntjGBzCDpdDOXz0BOkmDn6RVJRsXZAI1osTFbso4IAMsTarQ-l4u2DM6HYyQ7VVtpJNhIe3uBiHdjUFV1lXV3wzakLAK__Sqjqc1EH6
https://www.facebook.com/Patrick-van-den-Broek-183041015664272/?__tn__=K-R&eid=ARBT4u4rzRx9NjFnz6qnm0QsPfIBpNQko2fBOTyFU1fwXS7o2ZNx81qXqAv_L9AGVUv5_I42CzUIdggo&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAVaN6WDDzBQHJzMk7mDglSBZX9xC2FvFCV_VemXkUJODjGx2qnhd2WJG6KBQU5tC74_If9w4cy495wcfs6hDGXohkDzL4smIqKpepZUENa13MZhm1_JNOJdsLMHHVWabbZi_mUX20W51ABOLJYghF7za8KFKyd9aCqNL-V6uL0BwS8WcQdXbhNhAhlRKyB8vGCJ4rWh2XKKJrq-AZ0rBf1y1toCogw2uNMdVdCVdMOT6aGrROrQntjGBzCDpdDOXz0BOkmDn6RVJRsXZAI1osTFbso4IAMsTarQ-l4u2DM6HYyQ7VVtpJNhIe3uBiHdjUFV1lXV3wzakLAK__Sqjqc1EH6
https://www.facebook.com/leon.geilen.7?__tn__=K-R&eid=ARBzVffSF3MkA0JIm-cotpbT5RuidRZMNzaBzPGG1wHHR6u6yWG46mI0HqOnPYdQktAQplwJmetsff6R&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAVaN6WDDzBQHJzMk7mDglSBZX9xC2FvFCV_VemXkUJODjGx2qnhd2WJG6KBQU5tC74_If9w4cy495wcfs6hDGXohkDzL4smIqKpepZUENa13MZhm1_JNOJdsLMHHVWabbZi_mUX20W51ABOLJYghF7za8KFKyd9aCqNL-V6uL0BwS8WcQdXbhNhAhlRKyB8vGCJ4rWh2XKKJrq-AZ0rBf1y1toCogw2uNMdVdCVdMOT6aGrROrQntjGBzCDpdDOXz0BOkmDn6RVJRsXZAI1osTFbso4IAMsTarQ-l4u2DM6HYyQ7VVtpJNhIe3uBiHdjUFV1lXV3wzakLAK__Sqjqc1EH6
http://www.lgog.nl/sectiearcheologie
http://www.facebook.com/SectieArcheologieLGOG/


Sectie archeologie deelt regelmatig berichten die derden plaatsen op LinkedIn op haar 
Facebookpagina. Daarnaast worden eigen berichten zoals informatie over de LAD gedeeld op de 

LinkedIn-groep van het LGOG (https://www.linkedin.com/groups/2727764/)  

https://www.linkedin.com/groups/2727764/

