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Activiteit:

Lezing

Nieuwe inzichten en resultaten van het archeologisch onderzoek
in Maastricht van 2010 tot 2017
door Gilbert Soeters
Wanneer: maandag 4 december 2017, 20.00 tot 22.00 uur
Locatie:

StayOkay, Maasboulevard 101 te Maastricht

Geachte leden,
Van harte nodigt het kringbestuur u uit voor een lezing door de heer drs. Gilbert Soeters op
maandag 4 december a.s. in Stayokay, Maasboulevard 101 te Maastricht. Aanvang: 20.00 uur.
Ook niet-leden zijn van harte welkom; aan hen wordt een bijdrage van 3 euro gevraagd.
De lezing draagt de titel:
Nieuwe inzichten en resultaten van het archeologisch onderzoek in Maastricht van 2010 tot 2017.
Toelichting van de spreker op zijn lezing:
De afgelopen jaren zijn er wederom diverse archeologische onderzoeken uitgevoerd, die nieuw licht
laten schijnen op de geschiedenis van Maastricht. Met name de onderzoeken in het kader van het
Grensmaasproject (Borgharen en Itteren) en het A2-project hebben een schat aan nieuwe inzichten
gegeven van de vroege prehistorie tot de middeleeuwen. Bij deze projecten kwam ook onze insteek
om vanuit een landschapsarcheologische visie het onderzoek uit te laten voeren, volledig tot zijn
recht: de ontwikkeling van het landschap en de invloed van de mens erop.
Maar ook de nodige andere, kleinere archeologische onderzoeken in de binnenstad maar ook
daarbuiten, vormden delen van de gigantische 3D puzzel die de geschiedenis van onze stad is. We
zijn dan ook in het bezit van talloze data en rapporten die het noodzakelijk maken onze
geschiedenis opnieuw te bekijken en aan te vullen.
In de beperkte tijd die mij ter beschikking staat, zal ik een tip van de sluier van onze nieuwe
inzichten oplichten en met u delen.
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Over de spreker:
CV Gilbert Soeters:









Geboortedatum: 01.08.1961
Geboorteplaats: Maastricht
Studeerde Kunstgeschiedenis aan de RU Utrecht, afgestudeerd 1989
Studeerde Culturele Pre- en Protohistorie aan UvAmsterdam, afgestudeerd 1989
Archeoloog bij project Meerbusch-Strümp (D) 1991-1992
Archeoloog/projectleider bij de firma LAND GmbH (D) 1992-1999
Archeoloog/projectleider archeologie bij RWS De Maaswerken 1999-2004
Beleidsmedewerker archeologie bij de gemeente Maastricht 2005-nu
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