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Slot Schaesberg start in februari met nieuwe 
publieksopgravingen  
 
Landgraaf, 25 januari 2022 – Slot Schaesberg in Landgraaf start met ingang van de 
naderende seizoensopening met nieuwe publieksopgravingen, waarbij op de plek 
van het oude kasteel de eeuwenoude funderingen worden blootgelegd. Onlangs is 
daarvoor een bijdrage van het Fonds voor Cultuurparticipatie ontvangen, naast een 
eerdere bijdrage van de Provincie Limburg. Bezoekers van Slot Schaesberg kunnen 
de opgravingen vanaf de start van het project (begin april) nabij bekijken, en zelfs 
meehelpen. Het project wordt begeleid door archeologisch adviesbureau RAAP. 
 
Aryan Klein, projectdirecteur Slot Schaesberg: “In de jaren ’80 van de vorige eeuw 
zijn hier diverse opgravingen uitgevoerd door de toenmalige TH Delft, maar dat 
onderzoek is nooit uitgewerkt. In 2019 hebben wij archeologische vondsten 
afkomstig uit deze opgravingen, uit een collectie van een voormalig werknemer van 
de TH Delft, uit Frankrijk overgebracht naar het provinciaal archeologisch depot De 
Vondst in Heerlen. Alle vondsten en onderzoeken willen we nu samenbrengen om 
op die manier, samen met het publiek, meer te weten te komen over de 
ontstaansgeschiedenis van Slot Schaesberg.’’ 
 
Het gebied binnen de oude kasteelmuren zal vanaf begin april opnieuw zorgvuldig 
en systematisch opgegraven worden. Naar verwachting worden historische 
funderingsrestanten van de diverse bouwfases, die teruggaan tot de 14e eeuw, 
blootgelegd. RAAP en Slot Schaesberg verwachten echter ook nieuwe kennis op te 
doen, mede door de inzet van moderne technieken. 
 
Tijdens het onderzoek zal het publiek actief worden betrokken bij de 
werkzaamheden: amateurarcheologen, bewoners uit de regio, toeristen en 
dagjesmensen. Naast de bezoekers worden onze vrijwilligers door de archeologen 
getraind. Klein: “Het doel is om op deze manier het publiek in aanraking te laten 



komen met alle facetten van archeologisch onderzoek, waaronder 
opgravingsmethoden, het verwerken van data, vondsten, monsters en tekeningen.”  
 
 
 
 
Noot voor de redactie:  
 
Over Slot Schaesberg  
Midden in Zuid-Limburg in een waterrijk beekdal bevindt zich de historische bouw- en 
ontdekplaats Slot Schaesberg. Op het landgoed van 6 hectare bevinden zich o.a. de 
kasteelrestanten met de bokkenrijderskelder, boerderij met historische dierrassen, 
ambachtelijke smederij, kasteeltoren en een historische groentetuin. Op werkdagen doet de 
locatie dienst als opleidingscentrum voor ambachtslieden. Daarnaast fungeert Slot 
Schaesberg als werkervaringsplek voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en 
als vrijwilligersorganisatie. Zie www.slotschaesberg.nl. BOEi is als directeur-bestuurder 
verantwoordelijk voor het project, dat tevens project is van IBA Parkstad en mede mogelijk 
gemaakt wordt door o.a. Gemeente Landgraaf, VriendenLoterij, Regio Parkstad Limburg, 
ABEL, Rabobank Parkstad, Fonds voor Cultuurparticipatie, Gemeente Heerlen, Interreg 
Vlaanderen-Nederland, Stichting Raiffeissen, Stichting Pilon, Mplooi Foundation en de 
Provincie Limburg. 
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