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Inleiding
Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis, biedt informatie omtrent 
allerlei onderwerpen uit de geschiedenis van de gemeente Heerlen en de 
regio. Deze informatie is te vinden in archieven, documentaire collecties 
en de bibliotheek. Bent u op zoek naar de geschiedenis van uw 
voorouders, dan kan Rijckheyt u veel genealogisch materiaal bieden. 
Ook krantenberichten, foto’s en fi lm vindt u in onze documentaire 
collecties. Voor het doen van historisch onderzoek hebben wij talrijke 
archieven van overheidsinstellingen, verenigingen, parochies, 
architecten etcetera.
Onze uitgebreide bibliotheek omvat een grote verzameling boeken, 
tijdschriften, brochures en kranten. Hier zijn de collecties van drie 
instellingen ondergebracht, te weten de collectie van Rijckheyt zélf 
met diverse onderwerpen op het gebied van algemene streek- en 
mijnbouwgeschiedenis. Verder bevindt zich er de collectie van het 
Thermenmuseum waarin Romeinse archeologie centraal staat alsook 
de verzameling over moderne architectuur in de Euregio van het 
Vitruvianum.
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De archieven, bibliotheek en collecties kunt u raadplegen door onze 
studiezaal te bezoeken. Wilt u informatie, dan kan dat ook schriftelijk, 
telefonisch of via internet.Wij vinden het belangrijk dat onze 
dienstverlening van goede kwaliteit is. Onze dienstverlening is getoetst 
aan het landelijke handvest dienstverlening voor archiefbeherende 
instellingen. Wat u van onze dienstverlening kunt verwachten
staat in dit informatieboekje. U kunt ons daarop altijd aanspreken. 
Hoe u ons ook benadert, altijd kunt u rekenen op informatie over onze 
producten en diensten, de wijze van levering en de manier waarop u 
de andere archiefi nstellingen in Nederland kunt bereiken.
Rijckheyt heeft kwaliteit van beheer, behoud en dienstverlening hoog 
in het vaandel staan. Dat maakt Rijckheyt  “Sterk in de toekomst van 
het verleden”.

Fysiek bezoek
Studiezaal
Bij uw eerste bezoek aan de studiezaal krijgt u uitleg over de gang 
van zaken en worden uw gegevens geregistreerd. Dit gebeurt met 
inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In dit boekje 
treft u de huisregels aan die van toepassing zijn voor een bezoek aan 
onze studiezaal. Verder vindt u hierin een plattegrond van het gebouw, 
een tarievenlijst en de huisregels.
De studiezaal is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 17.00 uur 
en op zaterdag van 12.00 - 16.00 uur (dit laatste m.u.v. de maanden juli 
en augustus). Hier bieden wij u een ruime en goed verlichte werkplek 
met voldoende faciliteiten.

Service 
De medewerkers, herkenbaar aan hun badge, maken u wegwijs in 
de studiezaal en geven u uitleg over het archief, bibliotheek en 
documentaire collecties. Zij staan u met raad en daad bij en attenderen 
u op materiaal dat van belang kan zijn voor uw onderzoek.
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Raadpleging 
De archieven, bibliotheek en documentaire collecties zijn middels diverse 
systemen ontsloten en toegankelijk. De wachttijd voor inzage van 
aangevraagde stukken en/of publicaties is maximaal 30 minuten. Mocht 
dit onverwijld niet lukken zullen wij u de reden hiervan mededelen. 
Inzage in de originele stukken is alleen mogelijk wanneer de materiële 
staat van de stukken dit toelaat en het niet schadelijk is voor het verdere
behoud, dit ter beoordeling van de studiezaalmedewerker.
Tevens is er geen inzage mogelijk indien er sprake is van 
openbaarheidbeperking.
Om een openbaarheidbeperking op te heff en is toestemming nodig van 
de gemeentearchivaris. De mogelijkheid bestaat om archiefstukken, 
boeken en andere materialen telefonisch of per e-mail te reserveren. 
Er is een aantal microfi chereaders en een microfi cheprinter aanwezig. 
Tevens kunt u gebruik maken van een kopieerapparaat. Kopieën kunt 
u ook door ons laten maken tegen het daarvoor geldende tarief. 
Fotokopieën en reproducties van foto’s kunnen u worden toegezonden 
tegen betaling van de administratiekosten, reprokosten en porto 
Deze dienen vooraf te worden voldaan.

Archieven, Bibliotheek en Collecties
Archieven
Op het gebied van archieven wordt door Rijckheyt verschillende 
documenten beheerd die betrekking hebben op de geschiedenis van de 
regio. Enkele voorbeelden van de talrijke waardevolle en interessante 
stukken die door Rijckheyt worden bewaard zijn:

-  Overheidsarchieven met onder andere gegevens over bevolking, 
stadsontwikkeling en sociale zorg.

-  Particuliere en verenigingsarchieven die onder andere het 
verenigingsleven illustreren zoals het archief van de 
carnavalsvereniging De Winkbülle of van de schutterij Sint Sebastianus. 
Maar ook kunt u zaken vinden over onderwijs, zoals in de stukken uit 
het archief van het Bernardinuscollege of de Mijnschool. 

-  Archiefstukken over het religieuze leven zoals de archieven van de 
St. Laurentiusparochie te Voerendaal (1639 - 1985), de parochie 
St. Lambertus te Bingelrade (1680 – 1987) en van de Hervormde 
Gemeente Heerlen (1649 - 1949).

-  Archieven van architecten met onder andere de originele 
bouwtekeningen van het Glaspaleis van architect Peutz.

-  Een van de eerste bouwvergunningen van Heerlen uit 1670 voor 
de bouw van het huis De Luyff .

Maar natuurlijk is er ook in ruime mate materiaal aanwezig uit de jongste 
periode bijvoorbeeld het archief van de Winterhulp Nederland of het 
archief van de familie Schunck.
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Bibliotheek
In de bibliotheek vindt u boeken en tijdschriften op het gebied van lokale 
en regionale geschiedenis, heraldiek en genealogie, Romeinse archeologie, 
architectuur et cetera. Inmiddels telt onze verzameling rond de 20.000 
banden. Naast de boeken en tijdschriften is er ook een collectie brochures 
aanwezig, rond verschillende thema’s die door de jaren heen door 
verschillende instanties zijn uitgegeven zoals een brochure met het 
programma van de zeepkistenrace te Heerlen in 1950 of een 
voorlichtingsbrochure over voeding tijdens de zwangerschap uit 1948.
In de bibliotheek is ook een uitgebreide serie kranten opgenomen. 
Hierin kunt alle uitgaven van de Limburger en het Limburgs Dagblad 
en hun voorgangers van de afgelopen circa 130 jaar terugvinden.

Collecties
In de collecties is een uitgebreide fotoverzameling van gebouwen, 
personen en evenementen opgenomen. Daarnaast bestaat er ook een 
verzameling bidprentjes, prentbriefkaarten en rouwbrieven. Veel 
genealogen leveren een exemplaar van hun bevindingen in bij Rijckheyt. 
Deze worden verzameld in de collectie genealogieën die voor iedereen 
beschikbaar is in onze studiezaal en op internet. Ook beschikt Rijckheyt 
over een ruime collectie fi lm- en videomateriaal. Tevens worden uit twee 
regionale kranten en diverse weekbladen reeds 50 jaar artikelen 
geselecteerd over allerlei onderwerpen betreff ende de regio. 
Het resultaat hiervan is de collectie persdocumentatie.

Dienstverlening op afstand
Schriftelijke dienstverlening 
Een per brief gestelde vraag wordt binnen 10 werkdagen na ontvangst 
beantwoord. In het antwoord zal minimaal worden aangegeven hoe het 
verdere verloop van de behandeling eruit ziet en wordt een opgave 
gedaan van de eventuele kosten. Uw e-mail, mits ontvangen op één van 
onze doordeweekse openingsdagen, wordt binnen 24 uur beantwoord 
en op gelijke wijze afgehandeld als een schriftelijk verzoek.

Telefonische dienstverlening
Op openingsdagen kunt u tijdens kantooruren uw vraag stellen of uw 
informatieverzoek doorgeven. Via het centrale nummer van Rijckheyt 
kunt u worden doorverbonden met een van de medewerkers. Bij 
afwezigheid van de betreff ende persoon zal er een notitie worden
gemaakt en wordt u zo snel mogelijk teruggebeld. Buiten openingsuren 
wordt basisinformatie verstrekt middels het antwoordapparaat.
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Internet
De website www.rijckheyt.nl biedt naast een overzicht van de toegangen
op archieven, bibliotheek en documentaire collecties ook informatie over 
openingstijden, tarieven, producten van de archiefwinkel et cetera. 
U kunt hier eveneens inhoudelijke achtergrondinformatie aantreff en, 
gegevens uit bidprentjes en de digitale fotocollectie. Deze website blijft 
volop in ontwikkeling. Het is daarom raadzaam deze regelmatig te 
bezoeken. De site wordt minimaal één keer per maand up to date 
gebracht door onze webmaster.

Communicatie en evaluatie
Minstens één keer per jaar zal Rijckheyt de (deel)kwaliteit van de 
dienstverlening laten beoordelen middels een gebruikersonderzoek. 
Voorstellen, op- en aanmerkingen kunt u doorgeven aan het 
studiezaalpersoneel of schriftelijk inleveren middels onze ideeënbus. 
Klachten over onze dienstverlening kunt u schriftelijk melden aan de 
directeur van Rijckheyt. Aan de hand van uw beoordelingen en eventuele 
klachten wordt jaarlijks het kwaliteitshandvest, waar nodig, bijgesteld.

Huisregels Studiezaal Rijckheyt
• Jassen en tassen mogen niet worden meegenomen in de studiezaal. 

Deze en andere waardevolle bezittingen kunt u gratis opbergen in een 
kluisje in de hal. Dit geldt ook voor laptoptassen, laptops mogen 
uiteraard wel de studiezaal mee in genomen worden.

• Roken, eten en drinken is niet toegestaan in de studiezaal.
• Mobiele telefoons zijn niet toegestaan in de studiezaal, tenzij het 

apparaat is uitgeschakeld.
• Van archief- en collectiemateriaal dat op microfi lm in de studiezaal 

aanwezig is, worden geen originelen ter inzage gegeven.
• Microfi ches zijn beschikbaar in zelfbediening. Wanneer u de fi ches uit 

de bakken haalt, kunt u deze na gebruik in het verzamelbakje plaatsen.
• Voor het aanvragen van stukken dient u gebruik te maken van een 

aanvraagbriefj e. Er mogen maximaal drie stukken tegelijk worden 
ingediend.

• Een half uur voor sluitingstijd zullen er geen stukken meer worden 
opgehaald uit het depot.

• De meeste boeken en brochures kunnen, tot een maximum van drie, 
tegen een vergoeding van € 0,70 per volume voor drie weken worden 
uitgeleend. Bij overschrijding van de uitleentermijn wordt € 1,20 boete 
in rekening gebracht per volume, per week.
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• Archiefstukken, documentatie, bidprentjes en rouwbrieven worden 
niet uitgeleend.

• Archiefstukken met een dikte van 5 centimeter of meer, ouder dan 1650 
of waarvan op enigerlei andere wijze, de materiële toestand slecht is, 
dit laatste ter beoordeling van de studiezaalmedewerker, mogen niet 
gekopieerd worden.

• Het is gewenst om in de studiezaal met gedempte stem te praten.
• Voor vragen, adviezen, klachten of wensen kunt u terecht bij het 

studiezaalpersoneel.
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Bezoekadres: Coriovallumstraat 9
Postadres: Postbus 1, 6400 AA Heerlen
Tel. +31 (0) 45 560 44 01 / fax +31 (0) 45 560 45 79
info@rijckheyt.nl
www.rijckheyt.nl

Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur
Zaterdag 12.00 - 16.00 uur *

*  m.u.v. de maanden juli en augustus

Gesloten op zon- en feestdagen, zaterdag vóór carnaval, 
carnavalsmaandag en -dinsdag, Goede Vrijdag, paaszaterdag, 
Koninginnedag, bevrijdingsdag, Hemelvaart en vrijdag en zaterdag erna, 
en tussen Kerstmis en Nieuwjaar

Uitgave Rijckheyt 2006
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