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Leven aan de Maas
Opgravingsresultaten Holtum Noord

· vaste presentatie

23.06.2012 - 09.09.2012

Publicaties

Aan de boorden van de Maas, dicht in de buurt van de plek waar
eens het gehucht Gebroek lag krijgt het industrieterrein HoltumNoord steeds meer vorm. Tijdens de aanleg van de
ontsluitingsweg van het industrieterrein zijn veel archeologische
vondsten gedaan. Vondsten die nieuw licht werpen op het
verleden van het gebied.

Bij deze tentoonstelling verscheen
een publicatie: Leven aan de Maas

13-04-16 13:56

Romeinse tijd en ijzertijd
Opening
Vrijdag 5 oktober om 17.00 uur.
Welkomswoord: Peter Fransman,
directeur
Inleiding: Evert van Ginkel, TGVteksten en presentatie
Openingswoord: Noël Lebens,
gedeputeerde Provincie Limburg

Lezingen

Archeologisch onderzoek
Het archeologisch onderzoek in Holtum-Noord mag in vele
opzichten uniek genoemd worden. Niet alleen vanwege de
enorm boeiende resultaten, maar ook vanwege de geweldige
samenwerking tussen de beroeps- en amateurarcheologen en
de overheden. Zij hebben ze zich intensief en vol enthousiasme
voor dit grootschalige onderzoek ingezet.

Een geschiedenis van mensen die hier in de Laat-Romeinse tijd
leefden en waarover niet veel bekend is. De informatie in de
bodem vertelt ons fascinerende verhalen over deze culturen en
volkeren die van ver kwamen en hun invloed hebben
achtergelaten in Limburg. In de tentoonstelling Leven aan de
Maas in Museum Het Domein staat deze bijzondere periode
centraal. Dankzij het archeologisch onderzoek weten we ook dat
in de ijzertijd en in de volle middeleeuwen mensen in HoltumNoord hebben gewoond, gewerkt en geleefd. Ook hieraan wordt
aandacht besteed.

Donderdag 22 november om 19.30
uur is er een lezing door Ivo van
Wijk over de opgraving Holtum
Noord.
Zaterdag 24 november vindt in Het
Domein de regiodag Archeologie
plaats in samenwerking met de
Archeologische Vereniging Limburg
met een focus op de opgraving
Holtum Noord.

Een deel van de Limburgse bodem is inmiddels onderzocht,
maar zelden leidt dat onderzoek tot bekendheid buiten
wetenschappelijke kringen. Daar wil de Provincie verandering in
aanbrengen. Daarom is er naast de expositie een boekje
gemaakt. We hopen daarmee een groter publiek te bereiken,
want de belangstelling van mensen voor hun geschiedenis op
de plek waar ze wonen of werken, is groter dan ooit. Het is
belangrijk dat onze rijke historie voor iedereen beleefbaar is.
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