
Geachte statenleden,

Sinds 2011 werken de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Gelderland met veel partijen aan de 

Werelderfgoednominatie van de Romeinse Limes. Samen met de deelstaten Noordrijn-Westfalen en 

Rijnland-Palts werken zij aan het opstellen van een nominatiedossier. Het voornemen van de 

provincies is om het nominatiedossier in 2019 vast te stellen en begin 2020 aan te bieden bij het 

Werelderfgoedproces in Parijs. Om dit proces te versterken, werken een groot aantal 

erfgoedpartners samen om het verhaal van de Limes bij een breder publiek op een aantrekkelijke 

manier onder de aandacht te brengen.

Op 27 juni a.s. organiseren wij om die reden voor onze partners een excursie naar het Archeologisch 

Park Xanten, net over de grens in Duitsland. Een belangrijke site binnen het nominatiedossier van de 

Romeinse of Nedergermaanse Limes en een inspirerend voorbeeld op het gebied van de presentatie 

van Romeinse archeologische resten voor een breed publiek. Tijdens deze excursie worden we 

welkom geheten door betrokkenen bij het nominatieproces in Duitsland en vertegenwoordigers van 

het Archeologisch Park. We worden rondgeleid door het museum en/of het park en gebruiken 

gezamenlijk de lunch. 

Graag stellen wij ook u in de gelegenheid deel te nemen aan deze excursie. Hieronder treft u de 

details. 

Programma 27 juni a.s. 

10.30 – 11.00 uur Aankomst, koffie

11.00 – 12.30 uur Welkom | Introductie op park en Nedergermaanse Limes in Duitsland

12.30 - 13.30 uur Lunch

13.30 – 15.00 uur Rondleidingen

15.00 - 18.00 uur Einde excursie; gelegenheid om zelf park of museum te bezoeken.

Bij de rondleidingen kan gekozen worden uit drie thema's: 

 LVR Römermuseum; een rondleiding langs vondsten uit Colonia Ulpia Traiana

 Scheepswerf en schepen; in het archeologisch park

 Reconstructies van Romeinse architectuur; in het archeologisch park

  Bij uw aanmelding kunt u aangeven voor welk thema u belangstelling hebt.

Aan de excursie zijn geen kosten verbonden. De reis van en naar Xanten is echter op eigen 

gelegenheid en op eigen kosten.

De lunch zal simpel maar voedzaam zijn. Er is mogelijkheid dieetvoorkeuren op te geven (vegetarisch, 

glutenvrij en lactosevrij) 

Mocht u geïnteresseerd zijn in de excursie, dan bent u van harte uitgenodigd. U kunt zich aanmelden 

door op deze mail te antwoorden. Ook beantwoord ik graag eventuele vragen die u nog mocht 

hebben.

Met vriendelijke groet, mede namens de Nederlandse Limessamenwerking,

Mariëlla Beukers
projectmedewerker publieksaspecten
Romeinse Limes Nederland
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