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Activiteit: Omgang met vondstmateriaal 
 
Wanneer:   Zaterdag 18 maart van 13.30 uur tot 16.00 uur.  

Locatie:  Limburgs Museum, Keulsepoort 5 Venlo 

Kosten:   €5,-. Inclusief koffie, thee en vlaai. Inschrijven noodzakelijk. 

 
 

Omgang met vondstmateriaal   
 

Heb je je altijd afgevraagd hoe het stuk metaal dat je met de metaaldetector hebt gevonden 
op de juiste wijze behandeld dient te worden? Of hoe het vondstmateriaal van opgravingen 
wordt behandeld? Dit onderwerp zal op zaterdag 18 maart van 13.30 tot uiterlijk 16.00 
door Rasmus Thelen, werkzaam bij Restaura, worden besproken in het Limburgs Museum 
in Venlo.  
 
Verder zal Vic Hermsen, vondstregistrator voor het zuidoosten van het land, uitleggen hoe 
PAN in elkaar steekt. Hoe kun je vondsten melden, hoe wordt er omgegaan met persoonlijke 
informatie en vondstlocaties, hoe kun je zelf onderzoek doen met de database en welke 
kenniswinst wordt er gegenereerd.  
Ter afsluiting wordt er een kort overzicht gegeven van de resultaten tot nu toe en zullen er 
enkele mooie vondsten uit Limburg de revue passeren. Deze presentatie zal ca. 20-30 
minuten duren.  
Daarna is er voldoende tijd voor vragen en eventuele meegebrachte vondsten te 
determineren en te bespreken. 
 

De kosten voor deelname bedragen €5,- inclusief een stuk vlaai met koffie/thee. Na afloop 
bieden wij een potje onderhoudswas van Renaissance aan voor de behandeling van je 
object en wel tegen de kostprijs van €13,- (contant betaling) 

 

Wil je deelnemen, dan dien je je uiterlijk 4 maart aan te melden! 
Meld je tijdig aan, de plaatsen zijn beperkt (max. 25 personen). 
 
 



Limburgs Museum 
Het Limburgs Museum in Venlo is goed te bereiken met zowel het openbaar vervoer als met 
de auto. Het museum ligt tegenover het centraal station van Venlo, waar ook het busstation 
is. Als u met de auto komt, zijn er diverse parkeergarages en parkeerplaatsen in de directe 
omgeving van het museum te vinden (tegen betaling).  
 
Aanmelden 
Aanmelden kan via deze link  
 
We hopen u op deze dag te mogen begroeten! 
 

Met vriendelijke groet, 
Bestuur sectie archeologie 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfrYVaFxpV5ISaoLkK_S_DHMw6tdvSrOCn1jGqarQNjXbq9g/viewform?usp=sf_link

