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Aan de lezer en de kijker 

In dit jaarverslag besteden wij aandacht aan de ontwikkeling van Historisch Goud en haar drie bedrijfsonderdelen 
Kasteel Hoensbroek, Thermenmuseum Heerlen en Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis. Wij geven u een 
overzicht van onze doelstellingen voor 2010, de resultaten die wij hebben geboekt en de projecten die we hebben 
uitgevoerd. Tevens laten we zien welke educatieve en promotionele acties we hebben uitgevoerd. 

In het tweede deel van dit jaarverslag tonen we vooral in beeld de voornaamste hoogtepunten van het verslagjaar 
2010. Een digitale versie van dit jaarverslag vindt u op de websites van onze drie instellingen. 

Ik wens u veel lees- en kijkplezier.

 
Tom van Slooten, 
Directeur Historisch Goud



Toekomst van Historisch Goud: zelfstandig of toch maar niet?

Het draait altijd om de geschiedenis van stad en regio

Binnen de gemeentelijke organisatie in Heerlen zijn drie culturele instellingen actief op het gebied van 
cultuurhistorisch erfgoed. Het betreft twee historische musea - Kasteel Hoensbroek en Thermenmuseum Heerlen - en 
één regionale archiefdienst: Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis. De beide musea maken deel uit van de 
afdeling Historische Musea. Samen met Rijckheyt vormen zij één cultuurhistorisch bedrijf, Historisch Goud. De drie 
instellingen hebben met elkaar gemeen dat zij rekenschap geven van de historie van stad en regio. 

‘In 2008 kreeg ik de opdracht om te komen tot één organisatie”, blikt Tom van Slooten, directeur Historisch Goud, 
kort terug. ‘In die opdracht lag besloten dat er een missie en een visie ontwikkeld moest worden die deze organisatie 
de ruimte biedt om zelfstandig te opereren als cultureel ondernemer. In november 2008 is als gevolg daarvan het 
visiedocument Synergie in rentmeesterschap van het Verleden verschenen. Daarin is niet alleen een missie en een 
visie geformuleerd, maar ook een model voor een andere bedrijfsvoering. Met als uitgangspunt “Drie-in-één, maar 
toch apart”.’

In 2009 werden de eerste concrete stappen gezet om te komen tot Historisch Goud. De beide bedrijfsbureaus 
van de afdelingen Rijckheyt en Historische Musea werden samengevoegd, voor de hele organisatie werd één 
managementteam samengesteld. Tevens werd opdracht gegeven voor het ontwikkelen van een huisstijl. ‘Op 
inhoudelijk en uitvoerend vlak was en is ”synergie” nog steeds hét sleutelwoord in dit proces’, legt Van Slooten uit. 
‘De voordelen die we daar uit halen en hebben gehaald dragen bij aan het succesvol uitvoeren van de opdracht die we 
hebben meegekregen. Intern hebben we in de overgangsfase met alle medewerkers intensief gesproken en overleg 
gehad. Uitgangspunt daarbij was om iedereen in de nieuwe structuur een plaats te geven waar hij of zij het beste tot 
zijn recht komt en optimaal kan functioneren. Uiteindelijk is gekozen voor een structuur die een einde maakt aan 
“eilandjescultuur” en voor een structuur die mensen met elkaar verbindt en van elkaar laat leren en die zorgt voor een 
verbreding van ieders horizon. Een andere belangrijke taak was om zoveel mogelijk de tekorten op onze gezamenlijke 
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begroting weg te werken. Daar zijn we in 2010 voor een belangrijk deel in geslaagd. In de organisatie betekent het dat 
we nu werken met één begroting, één bedrijfsbureau en één directie. Dat is niet alleen beter te managen, daardoor 
kregen we tevens de ruimte om nieuwe plannen te ontwikkelen. Een voorbeeld daarvan is het Zandscuplturen Festival 
bij Kasteel Hoensbroek dat in 2010 het levenslicht zag.’

2010 Was voor Historisch Goud het jaar waarin door de overheid opgelegde bezuinigingen afscheid genomen 
moest worden van een aantal mensen. Van Slooten: ‘Voor het beheer van onze documentaire collecties hebben we 
5 medewerkers moeten ontslaan. Daarnaast is op afdelingsniveau door herschikkingen en het anders verdelen van 
taken met mensen geschoven, en op managementniveau is een volledige fte bezuinigd. Er staat nu een afgeslankte 
organisatie die nog steeds stuurt op inhoud en kwaliteit en die meer focust op kerntaken en minder op randzaken.’ 

In 2010 is de gemeente Heerlen gestart met een onderzoek naar de in 2008 aangezette verzelfstandiging richting 
Historisch Goud. Dat onderzoek wordt in het najaar van 2011 afgerond, vertelt Van Slooten. ‘Dan ook zal duidelijk 
zijn welke kant we met Historisch Goud opgaan. Of we nu geheel zelfstandig worden of juist niet, het laat onverlet 
dat we ons moeten blijven ontwikkelen als een organisatie die het als haar kerntaak ziet zich rekenschap te geven 
van de historie van stad en regio. Voor het Thermenmuseum betekent dit dat we meer aandacht besteden aan 
wetenschappelijk onderzoek, dat we inzetten op een intensieve internationale samenwerking in het kader van Via 
Belgica en dat we het museum duidelijker en specifieker willen positioneren als een Romeins museum. Bij Kasteel 
Hoensbroek is een ontwikkeling in gang gezet waarbij we van een kasteelgebouw groeien naar een landgoed met 
daarin opgenomen een kasteel. Die ontwikkeling zet in 2011 door. Het betekent niet alleen dat we de museale functie 
opschalen, maar tegelijkertijd dat we ruim baan maken voor publieksevenementen, workshops, feesten, congressen 
en andere activiteiten die op een natuurlijke manier zijn verbonden met Kasteel Hoensbroek. Daar hoort bij, dat we 
nauw samenwerken met de ondernemers die er actief zijn en dat we de lokale bevolking meer willen betrekken bij 
die ‘landgoedfunctie’. Deze “social inclusion” kan uitstekend een plaats krijgen als het gaat om de aanleg van een 
nieuwe kasteeltuin, één van onze plannen. Onze archiefdienst Rijckheyt tenslotte richt zich in 2011 op een nauwere 
samenwerking met partners in de regio, op uitbreiding van de fysieke ruimte en op een verbetering van de kwaliteit 
van de dienstverlening. Daarnaast krijgen onderhoud en techniek extra aandacht, punten die onze aandacht blijven 
opeisen en die rechtstreeks verband houden met de technische staat van het gebouw.’
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Doelstellingen Historisch Goud voor 2010

In 2010 heeft Historisch Goud gewerkt met een concept managementcontract. In dit managementcontract ‘Bindend 
Verleden’ zijn afspraken gemaakt over de prestaties en de bedrijfsvoering van Historisch Goud.

In het activiteitenplan ‘Bindend Verleden’ zijn de plannen van Historisch Goud opgenomen. Naast het werken aan 
de producten op grond van de missie en visie van Historisch Goud, heeft 2010 in het teken gestaan van verdere 
organisatieontwikkeling en het voorbereiden van verzelfstandiging.

In juni 2010 zijn het afdelingshoofd Beheer & Behoud en het afdelingshoofd Services teruggetreden uit hun functie 
‘afdelingshoofd’. De werving voor twee nieuwe afdelingshoofden is vervolgens opgestart in de zomer van 2010. Voor de 
functie ‘afdelingshoofd Services’ is een interne (binnen de gemeente Heerlen) wervingsprocedure gestart. Voor de vacature 
‘afdelingshoofd Beheer & Behoud’ is gelijktijdig intern en extern de werving gestart. De directeur Historisch Goud heeft 
voor de financiering van de beide functies een oplossing binnen de begroting van Historisch Goud weten te vinden.

In de notitie “Vooruit! Heroriëntatie op organisatie” van september 2010 zijn vervolgens de navolgende 
uitgangspunten geformuleerd:
• de ontwikkelkansen van Historisch Goud blijven door de gekozen oplossing en de gemaakte keuzes overeind 
• de gekozen organisatiestructuur (met drie afdelingen) geeft vorm aan het principe synergie in rentmeesterschap 

van het verleden.
• een managementteam van vier personen kan slagvaardig sturing geven aan Historisch Goud.
• de organisatiestructuur gaat uit van het principe ‘meer doen, met minder maar wel professionelere mensen’. 
• de financiële problematiek wordt primair opgelost binnen de begroting van Historisch Goud.

Dit heeft geleid tot bijsturing in onze organisatie, hetgeen zich vertaalde in een kleiner management-team (MT) en 
een herschikking van functies en medewerkers op afdelingsniveau. 

De nieuwe organisatiestructuur per september 2010:

Het managementteam van Historisch Goud bestaat per 1 december 2010 uit:
Tom van Slooten -  directeur / gemeentearchivaris
Carlo Vankan - afdelingshoofd Services
Susan Hurenkamp -  afdelingshoofd Publieksbereik
Geert Luykx - afdelingshoofd Beheer & Behoud

Directie

Services

Huishoudelijke
Dienst

Technische
Dienst

Administratie &
Financiële Planning

Ontsluiten, bewerken
& conserveren

Conservatoren &
Regioarchologie

Archiefinspectie
Rijckheyt

Educatie

Ontvangst &
Verblijf

Stadshistorie

Evenementen &
Fundraising

Communicatie &
Marketing

Beheer & BehoudPublieksbereik
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Nieuw functiehuis

Met de inrichting van Historisch Goud in drie nieuwe afdelingen is ervoor gekozen om de ‘oude’ organisatie-indeling 
met drie instellingen los te laten. Vanuit het perspectief van de bedrijfsvoering heeft dit tot gevolg dat synergie 
ontstaat tussen de verschillende medewerkers van de afdelingen. Om deze synergie verder vorm te geven is een nieuw 
functiehuis geconstrueerd.

In 2010 is hier (in concept) vorm aan gegeven. Er zijn 13 profielen benoemd, waarbij tevens competenties aan de 
verschillende profielen zijn toegevoegd. De systematiek van het opstellen van de functieprofielen van Historisch 
Goud sluit aan bij de systematiek van functieprofielen van de Gemeente Heerlen.

De functieprofielen zijn tot stand gekomen in overleg met de afdeling POI (p-adviseur) en zijn terugkerend onderwerp 
geweest in de besprekingen van de directeur Historisch Goud met de OC-Historisch Goud.

Naar verzelfstandiging

Het jaar 2010 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding van interne verzelfstandiging. Deze stond gepland voor 
1 januari 2011. De afdeling Historische Goud heeft in samenwerking met de afdeling Welzijn van de gemeente Heerlen 
en SCHUNCK* gewerkt aan het uitwerken van de processtappen.

In november 2010 heeft het College van B&W besloten nader onderzoek te laten uitvoeren naar de verzelfstandiging 
van Historisch Goud (en SCHUNCK*). Dit onderzoek zal in 2011 plaatsvinden, waarna het College van B&W eind 2011 
een besluit zal nemen over de verzelfstandiging van Historisch Goud.

Medezeggenschap

De OC Historisch Goud (OC-HG)bestaat uit Angela Glatzel (lid en notuliste), Anja Vermeer (lid) en Ruth Kleijnen 
(voorzitter). Vanuit de Ondernemingsraad gemeente Heerlen is Herman Janssen toegewezen aan OC Historisch Goud.
De OC-HG heeft maandelijks vooroverleg. Indien gewenst is dit overleg frequenter. 
Maandelijks is er overleg met de bestuurder WOR, directeur Tom van Slooten.
De voorzitter van de OC heeft maandelijks informeel overleg met de bestuurder. 
Daarnaast neemt de voorzitter deel aan de kwartaal-overleggen met het dagelijks bestuur van de Ondernemingsraad 
gemeente Heerlen. 

In 2010 heeft de OC-HG twee adviezen uitgebracht aan de bestuurder:
1. In het kader van de notitie: “Vooruit, een heroriëntatie op de organisatie Historisch Goud”. Een reorganisatie 

waardoor het organisatieorganogram werd aangepast. 
2.  Advisering in de adviescommissie ter gelegenheid van de werving van een nieuw afdelingshoofd Services. 

“Het Kasteel is de moeite waard. 
Onze kinderen vonden vooral de 
kleine trapjes en smalle gangetjes 
erg spannend.”

 
Familie Boskman 

Bezoekers Kasteel Hoensbroek
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Resultaten Historisch Goud over 2010

In Historisch Goud zijn de taken en activiteiten van de drie culturele instellingen die actief zijn op het gebied van 
historisch erfgoed bij elkaar gebracht. Resultaat van deze samensmelting levert synergie op m.b.t. inhoud én 
bedrijfsvoering.
In 2010 heeft Historisch Goud vorm gegeven aan de volgende producten: 
• Het verwerven van archieven, collecties en collectieonderdelen.
• Het in goede, geordende en toegankelijke staat brengen van archieven, collecties en collectieonderdelen.
• Het beheren en behouden van archieven, collecties en collectieonderdelen.
• Het houden van toezicht op het beheer van niet overgedragen archiefbescheiden.
• Beschikbaar stellen & publieksbereik.
• Educatie en promotie.

Met betrekking tot de resultaten die in 2010 zijn bereikt kunnen we het volgende vaststellen. 

1. Het verwerven van archieven, collecties en collectieonderdelen
 Historisch Goud realiseerde de verwerving van historische overheidsarchieven op grond van het Archiefwettelijke 

kader. Op basis van het acquisitiebeleid Rijckheyt werden niet overheidsarchieven en documentaire collecties verworven 
(zie bijlage).

In december 2010 werden we onaangenaam verrast door een krantenartikel waarin gewag werd gemaakt van 
moedwillige vernietiging van cultuurhistorisch erfgoed, zijnde architectarchieven.

2. Het in goede, geordende en toegankelijke staat brengen van archieven, collecties en collectieonderdelen.
 In het kader van de zorg voor goede, geordende en toegankelijke staat worden archieven en documentaire 

collecties ontsloten in het softwarepakket MAISFlexis. In 2010 zijn meer archieven bewerkt dan in de planning was 
voorgenomen. En alhoewel niet alle opgepakte inventarisaties zijn afgerond, zijn zes van de dertien archiefbewerkingen 
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zodanig afgesloten dat deze ter beschikking kwamen ten behoeve van historisch onderzoek. Hiertoe behoren onder 
andere het archief van de RK Parochie St. Martinus te Welten (1921 – 1981) en het archief van de Oranjevereniging 
Heerlen (1925 – 1978).
De uitvoering van de sanering van de historische bibliotheek (dequisitie) heeft geresulteerd in het afvoeren van 
ca. 45m aan bibliotheekmateriaal. Dit vond plaats na toetsing aan het acquisitiebeleid Rijckheyt.
In 2010 is de bestaande situatie voor zorg en onderhoud aan het gebouw en de collectie gecontinueerd. Verder 
heeft herijking van de bruiklenen van het ICN (Instituut Collectie Nederland) en het Bonnefantenmuseum / Centre 
Ceramique Maastricht plaatsgevonden.
De ontsluiting van de opgravingsdocumentatie van het Thermenmuseum is in 2010 niet uitgevoerd, wegens 
langdurige ziekte van een medewerker en de late invulling van de functie van conservator voor het Thermenmuseum 
(per 1 december 2010). Verder was dit project gedeeltelijk gekoppeld aan de subsidie-aanvraag voor een Odyssee-
project. Deze subsidie-aanvraag is in 2010 niet gehonoreerd. 
Met ingang van 1 december 2010 is een nieuwe conservator voor het Thermenmuseum in dienst getreden. Deze zal 
zowel het beheer van de museale collectie als de ontsluiting van de documentatie opnieuw ter hand nemen.

3. Het beheren en behouden van archieven, collecties en collectieonderdelen
 Rijckheyt

Nadat jarenlang een substantieel deel van de aandacht binnen het openbaar archiefwezen is uitgegaan naar de 
publieksgerichte activiteiten is in 2010 een zekere kentering zichtbaar. De andere beheerstaken (waaronder het 
verwerven, het beheer en behoud van verworven archieven alsmede het archiefwette-lijke toezicht) krijgen weer meer 
aandacht dan voorheen. Deze lijn, welke bij Rijckheyt enkele jaren eerder al is ingezet, is vervolgd in 2010. 

De wettelijke eisen voor de bouw en inrichting van een archiefbewaarplaats en de eisen waaraan archief- en 
verpakkingsmateriaal moeten voldoen, zijn vastgelegd in de Archiefregeling (april 2010).
Voor het behoud van archieven en documentaire collecties is het noodzakelijk deze materieel te verzorgen. 
Schadelijke materialen zoals ijzer, plastic, e.d. worden verwijderd en het verpakken gebeurt met zuurvrije 
verpakkingsmaterialen, die voldoen aan de eisen van ICN-kwaliteitseisen zoals vermeld in de Archiefregeling.

De Archiefbewaarplaats kampt met aanzienlijke problemen. In de eerste plaats is de grens bereikt voor wat 
betreft de bezetting. Met herschikking zijn nog wel enkele meters winst te behalen, maar de overdracht van grote 
archiefblokken naar de archiefbewaarplaats is onmogelijk met ingang van 2011. 
Een tweede probleem is dat de archiefbewaarplaats op een aantal punten niet meer voldoet aan de wettelijke eisen.  
Na aanpassingen in 2009 zijn de omstandigheden in het gebouw beter te regelen. Bij extreem lage of hoge buiten -
temperaturen is dit echter nog steeds onvoldoende en worden de wettelijke normen overschreden. Naast klimatologische 
tekortkomingen zijn er ook problemen met het gebouw zelf en de constructie daarvan. In 2010 zijn diverse scenario’s op 
papier gezet die een oplossing kunnen vormen. De nadere uitwerking daarvan zal in 2011 geschieden.

Onderhoudsplan Thermenmuseum en Kasteel Hoensbroek

In 2010 is in Kasteel Hoensbroek vervolg gegeven aan het meerjarig onderhoudsplan van de afdeling Vastgoed van 
de gemeente Heerlen. De centrale verwarming in het kasteelcomplex is in 2010 vernieuwd, voor het slotgebouw zal 
die vernieuwing plaatsvinden in 2011. Verder is in het slotgebouw de liftvoorziening vernieuwd en is in de 18e eeuws 
vleugel de infrastructuur voor de verlichting van de zgn. Groene Kamer geleverd en aangelegd. 
In 2010 is gewerkt aan een Plan Housekeeping. Dit plan staat voor verantwoord schoonmaken in een historisch 
gebouw in navolging van de richtlijnen opgesteld door de The National Trust (UK) in “The care of collections in 
historic houses open to the public”. In 2011 zal dit Plan Housekeeping gereed zijn.

Bekend is dat temperatuur en luchtvochtigheid in het museumdepot en de expositiezalen van het Thermenmuseum 
niet optimaal zijn. Er zijn te grote schommelingen in temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid is vrijwel 
voortdurend te hoog. Het gebruik van prosorbkorrels in een aantal vitrines is daarom voortgezet, waarmee de relatieve 
luchtvochtigheid tot een acceptabel niveau is teruggebracht. Gedurende het hele jaar heeft permanente meting van 
temperatuur en relatieve luchtvochtigheid plaatsgevonden, conform de richtlijnen voor de museumregistratie.
In 2010 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een betere materiële verzorging van de archeologische 
collectie in het depot van het Thermenmuseum. Dit onderzoek zal in de toekomst een vervolg krijgen in een 
beheersplan voor de museale collectie.
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4. Het houden van toezicht op het beheer van niet overgedragen archiefbescheiden
 De Archiefinspectie Rijckheyt heeft in 2010 het toezicht op het beheer bij 13 verschillende gemeenten en 

gemeenschappelijke regelingen vormgegeven. Er zijn met alle onder toezicht staande instellingen periodieke 
accountgesprekken. Hierin worden beheersaspecten besproken evenals de voortgang van verbetertrajecten. Indien 
van toepassing wordt specifiek geadviseerd in deze verbetertrajecten zoals de personeelswerving, implementatie van 
een documentmanagementsysteem (DMS) of een substitutietraject.

advisering 2010

aanschaf en implementatie DMS en zaaksgewijs werken gemeente Heerlen

personeelswerving informatiebeheer gemeente Heerlen

implementatie DMS gemeente Voerendaal

implementatie DMS Kredietbank Limburg

implementatie Subsititutie traject gemeente Brunssum

implementatie DMS en wegwerken archiveringsachterstand Parkstad Limburg

Er zijn in 2010 drie inspectierapporten verschenen ten behoeve van de gemeenten Voerendaal en Brunssum en de 
gemeenschappelijke regeling Pentasz. In de planning stond dat ook de gemeente Simpelveld in 2010 geïnspecteerd 
zou worden, doch daar is om organisatorische redenen bij de gemeente Simpelveld vanaf gezien. Deze inspectie is nu 
voorzien in 2011. 
Bij 13 instellingen zijn de opgestelde beheersregels, procedures en beleidsstukken getoetst. In 2010 betrof dat ca. 
20 beleidsstukken en procedures voor de gemeente Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Voerendaal, Kredietbank 
Limburg, Parkstad Limburg en de GGD Limburg. 
Binnengekomen stukkenlijsten (17 in totaal) met een voordracht van voor vernietiging in aanmerking komende 
dossiers zijn door de Archiefinspectie Rijckheyt beoordeeld. 

Begin december 2010 brandde het gemeentehuis te Voerendaal tot de grond toe af. Al snel bleek dat het gebouw, 
de inventaris en de archieven welke zich op de begane grond van het gebouw bevonden als verloren beschouwd 
moesten worden. De archiefruimte die zich in de kelderlaag bevond, bleek weliswaar niet door brand te zijn aangetast, 
maar het bluswater was erin doorgedrongen en had de ruimt tot een hoogte van 1,8 meter gevuld. Vrijwel al het 
archiefmateriaal was doorweekt. 
Door een gezamenlijk inspanning van de coördinator DIV, Documentenwacht en de Archiefinspectie Rijckheyt is de 
ruimte zo snel als mogelijk ontruimd en zijn de doorweekte archieven diepgevroren. 

Daarnaast werd geadviseerd rondom de reconditionering en restauratie van de ingevroren archiefbescheiden alsmede 
de reconstructie van de door brand verwoeste archiefstukken. De werkzaamheden hiervan lopen door tot (ver) in 2011.

Op 11 juni 2010 werd door de archiefinspecteur een lezing gehouden op het congres “Rheinischer Archivtagen”.  
Dit was een congres voor en door archivarissen van Nord-Rhein Westfalen en omstreken. 
De lezing ging inhoudelijk over de gemeentelijke archiefinspectie in het Nederlands Archiefwezen en over de 
methodiek die specifiek bij Rijckheyt wordt gehanteerd. Deze kenmerkt zich door zoveel als mogelijk conform (inter)
nationele normering en standaardisering te werken. Op de terreinen waar deze methodiek op bepaalde aspecten nog 
ontbreekt, wordt geprobeerd in overleg met de instanties te komen tot een eigen interne richtlijn of leidraad. Met ca. 
120 toehoorders was de lezing drukbezocht. Van de lezing volgt in 2011 nog een artikel in het archief jaarboek van de 
LVR, Landschaftsverband Rheinland. 
Een tweede lezing ging over het aqcuisitiebeleid van Rijckheyt op de KVAN dagen te Kerkrade. Daarnaast is er, 
eveneens met acquisitiebeleid als onderwerp, een cursus gegeven aan vakcollega’s via de Hogeschool van Amsterdam. 
Aan vakinhoudelijke scholing is door de archiefinspecteur een opleiding gevolgd inzake de NEN 27001, informatie-
beveiliging. 
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5. Beschikbaar stellen & Publieksbereik
 In 2010 heeft Historisch Goud 170.145 bezoekers mogen verwelkomen. Virtueel hebben 204.176 Historisch 

Goud bezocht.

instelling       fysiek       virtueel

Kasteel Hoensbroek 149.049 132.578

Thermenmuseum Heerlen 19.565 20.398

Rijckheyt 1.531  51.200 *

 
In beide musea zijn alle aanwezig educatieve programma’s uitvoerig onder de loep genomen. Ook is voorzien in 
eigentijdse educatieve programma’s voor scholen. Deze zijn onder te verdelen in: 
• kleuteronderwijs (alleen in Kasteel Hoensbroek)
• basisonderwijs (onderbouw en bovenbouw)
• voortgezet onderwijs (onderbouw en bovenbouw)
• programma voor gymnasiasten (alleen Thermenmuseum)
Rijckheyt verzorgt daarnaast gastlessen in het voortgezet onderwijs en biedt een educatief programma aan in de 
studiezaal.

Op grond van het plan “Eeuwenoude Verjongingskuur” is gewerkt aan de verjongingskuur van de vaste expositie in 
het Thermenmuseum. Deze kuur is voor 90% gereed. De museumzaal heeft fysiek een verjonging doorgemaakt. In de 
opstelling is meer dan voorheen gebruik gemaakt van de huiskleuren van het Thermenmuseum. De huisstijl is tevens 
doorgevoerd in de nieuwe museumzaalteksten. 
Er zijn verder multimedia toegevoegd zodat de vaste expositie voldoet aan de verwachtingen van de vele 
schoolgroepen die het museum jaarlijks ontvangt. De museumzaal is hierdoor meer eigentijds, uitdagend, 
informatief en educatief. 

*  In juni 2010 is gestart met Google Analytics. Deze tool geeft een afwijkend beeld met de analysetool die tot dan toe werd gebruikt. Hierdoor 

is vergelijking met voorgaande jaren niet mogelijk.
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Publieksbereik Historisch Goud

Kasteel Hoensbroek

Kasteel Hoensbroek ontvangt in het jaar 2010 in totaal 149.049 fysieke bezoekers . Ten opzichte van 2009 is dit een 
fikse stijging. De stijging is voornamelijk toe te schrijven aan het Zandsculpturen Festival. Kasteel Hoensbroek is 
daarmee het op één na best bezochte kasteel van Nederland en het museum met de meeste bezoekers in Limburg. Het 
museum staat op plaats 23 in de Top 55 van de Nederlandse Museumvereniging.

Rijckheyt

In 2010 zijn 1531 bezoeken gebracht aan de studiezaal, een lichte daling t.o.v. 2008 (1672 bezoeken). Na een stijging 
van 10 % van 2008 naar 2009, die toe te schrijven was aan de komst van een groot aantal bouwdossiers, is het aantal 
fysieke bezoeken iets gedaald. Een eensluidende verklaring hiervoor is niet te geven. 

Thermenmuseum

In 2010 komen 19.565 bezoekers naar het Thermenmuseum. Ten opzicht van 2009 is dit een lichte daling. In 2010 zijn 
er behalve de LEGO-tentoonstelling geen grote activiteiten georganiseerd. Dit kan de lichte teruggang verklaren.

Websites

Op de website van Kasteel Hoensbroek zijn 132.578 bezoeken in 2010 geregistreerd. In 2009 waren dit er 90.491. Het 
Zandsculpturen Festival is de verklaring voor deze stijging.

Als website-bezoekers zijn in 2010 voor Rijckheyt 51.200 bezoeken geregistreerd. In juni 2010 is gestart met Google 
Analytics. Deze tool geeft een afwijkend beeld met de analyse-tool die tot dan toe werd gebruikt. Hierdoor is 
vergelijking met voorgaande jaren niet mogelijk. 
Enkele opvallende zaken in het websitebezoek van Rijckheyt zijn:
• de gemiddelde verblijfduur op de site was 3 minuten en 50 seconden;
• gemiddeld werden per bezoeker 4,11 pagina’s weergegeven;
• de twee meest bezochte pagina’s waren de fotocollectie en de archieventoegang.

In 2010 is de website Thermenmuseum 20.398 keer bezocht.

Projecten Thermenmuseum

LEGO 

‘Lego in het Thermenmuseum’ van 28 juni tot en met 4 september was opnieuw de grote publiekstrekker. Het aantal 
bezoekers in de zomervakantie 2010 was 7.098, een verschil van –384 t.o.v. 2009.

Presentatie lakprofiel

Het lakprofiel van de Via Belgica is in bruikleen van de Provincie Limburg. De presentatie van het lakprofiel diende 
verbeterd te worden omdat het profiel alleen niet aanspreekt. Er is een filmpje aan de presentatie toegevoegd dat het 
verhaal van het lakprofiel verteld: waar komt het vandaan, wat is het precies, hoe wordt het gemaakt en wat zie je? 
Hieraan zijn in 2010 een aantal beelden (tekeningen) toegevoegd waardoor de bezoeker een beter beeld heeft van 
waar en waarom het lakprofiel wordt tentoongesteld.

Presentatie op de brug

De bestaande presentatie op de brug van het Thermenmuseum was erg verouderd. Hij duurde 14 minuten en de 
bezoekers werden door middel van een geluid- en beeldpresentatie mee door het badgebouw genomen. Er is een 
nieuwe presentatie gemaakt die snel en duidelijk is. De bezoeker heeft nu een beter beeld van het badgebouw.

Gordijnen en groen rondom

Vijftien jaar geleden zijn er gordijnen aangebracht rond de opgraving. Dit om de beeld- en geluidpresentatie beter te 
laten overkomen. Aangezien de opgraving van iedereen is en behoort tot ons collectieve erfgoed, moet iedereen in 
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de gelegenheid zijn de opgraving te bekijken. Bovendien is besloten de gordijnen rond de opgraving weg te halen en het 
groen buitenom zodanig te snoeien dat van buitenaf de opgraving te zien is. In de avonduren wordt de opgraving verlicht. 

Evenementen

Museumweekend (10 en 11 april)
In het Thermenmuseum bezochten 517 en in Kasteel Hoensbroek 2.220 bezoekers Het Museumweekend. De bezoekers 
betalen geen entreegeld.

Projecten Kasteel Hoensbroek

Riddertoernooi (15,16,23 en 24 mei)

Het Riddertoernooi is nog steeds hét boegbeeld als het om de evenementen gaat van Kasteel Hoensbroek. Het toernooi 
brengt op een aantrekkelijke en toegankelijke manier het verleden tot leven. Dat gebeurt door acteurs, muzikanten en 
re-enactmentgroepen. Die laatste spelen waarheidsgetrouw historische gebeurtenissen als belegeringen en veldslagen 
na. Ridders te paard, een groot middeleeuws kampement, een middeleeuwse markt met oude ambachten, een 
schildknapenschool bepalen de sfeer tijdens het Riddertoernooi. Een record aantal van 13.359 gasten genoot van een 
afwisselend historisch programma in en rondom het kasteel.

Open Monumentendag 11 en 12 september

Het aantal bezoekers was 3.633 voor Kasteel Hoensbroek en 36 voor het Thermenmuseum. Beide dagen waren deze 
musea vrij toegankelijk.

Week van de geschiedenis

In Kasteel Hoensbroek en het Thermenmuseum werd aandacht besteed aan de week van de geschiedenis met diverse 
activiteiten. Daarnaast waren er diverse rondleidingen en werden lezingen gehouden.
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Zandsculpturen Festival (14 juni tot en met 31 oktober)

In Kasteel Hoensbroek werd vanaf 14 juni het grootste Zandsculpturen Festival in Nederland gehouden. Het thema 
‘ridders en kastelen’ werd uitgebeeld in metershoge zandbeelden door dertig zandkunstenaars uit binnen- en 
buitenland. Tijdens dit Zandsculpturen Festival kregen historische taferelen en verhalen, ridders, prinsessen, 
musketiers en fantasiesculpturen een plekje naast het nagebouwde Muiderslot, Slot Loevestein en Kasteel de Haar. 
Ook de verschillende bouwfases in de geschiedenis van Kasteel Hoensbroek werden nagebouwd. 
In totaal werd 1.500.000 kilo speciaal sculptuurzand uit Nijmegen vermengd met Maaszand uit Herten.  
30 Binnen- en buitenlandse carvers gingen hiermee aan de slag. Het Zandsculpturen Festival haalde 73.000 bezoekers 
naar Hoensbroek. Het krijgt een vervolg in 2011.

Drakenkasteel (18 december tot 2 januari) 

Kastelen worden vaak geassocieerd met draken. Tijdens de kerstperiode is het kasteel dan ook ingericht als 
Drakenkasteel, een nieuw evenement dat goed bezocht werd in 2010. Bedoeling is dit evenement verder uit te bouwen 
in de komende jaren. Het aantal bezoekers in 2010 was 4.234.

‘Rijckheyt is een kritische sparringpartner en een 
vraagbaak. Inspecties van de archivaris worden niet 
meer met argusogen bekeken, maar zijn een ijkmoment 
in het geïntroduceerde kwaliteitsdenken rondom de 
documentaire informatievoorziening. We zijn van 
mening dat Rijckheyt de toekomstige bindingsfactor 
in Parkstad kan zijn inzake de documentaire 
informatievoorziening.’

 
Willem Spelthan 

Afdelingshoofd Informatiebeheer  
Gemeente Brunssum
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Educatie en promotie

In 2009 is een aantal nieuwe projecten opgesteld. Deze projecten zijn in 2010 verder verfijnd, geëvalueerd en 
bijgesteld. 

Kasteel Hoensbroek: bezoek John Flanagan
In het kader van de Kinderboekenweek ontvangt Kasteel Hoensbroek de bekende schrijver John Flanagan op maandag 
11 oktober. Verschillende signeersessie worden goed bezocht door kinderen in de leeftijd van 12-16 jaar.

Zandsculpturen Festival en Drakenfestival 
In 2010 zijn educatieve programma’s ontwikkeld voor het Zandsculpturen Festival en het Drakenfestival.

Organisatie gezamenlijk aanbod OCAP: cultuur in Parkstad, 12 t/m 20 maart
Thema Kasteel Hoensbroek: oude en nieuwe spelen. Doelgroep: grootouders en kleinkinderen

Kasteel Hoensbroek

De inzet van promotiemiddelen t.b.v. Kasteel Hoensbroek is verspreid over vier doelgroepen. Het zijn: 
• de inwoners van Limburg; 
• Nederlandse toeristen die in Limburg verblijven; 
• bezoekers uit België (met name Belgisch Limburg) 
• en inwoners van Duitsland (met name Kreis Aachen en Heinsberg). 
Het kasteel wordt gepositioneerd als een aantrekkelijk en leerzaam uitje voor jong en oud. De inzet van betaalde 
reclame gebeurt in media binnen een straal van ca. 80 kilometer rond het kasteel (reistijd maximaal 1,5 uur voor een 
daguitstapje). Landelijk proberen we met free publicity aandacht te krijgen.

Kasteelfolders

De algemene promotiefolders van het kasteel zijn een belangrijk communicatiemiddel. De verspreiding in Limburg 
vindt plaats via het netwerk van Minicards. Tevens zijn de kasteelfolders in 2010 euregionaal verspreid in Belgisch 
Limburg en in de regio Aken. In 2010 zijn de volgende folders uitgegeven:

Algemene kasteelfolder  oplage  100.000 stuks 
Riddertoernooi oplage  30.000 stuks
Zandsculpturen Festival oplage  90.000 stuks

Uit eerder onderzoek (Museummonitor maart 2008) blijkt dat 20% van de bezoekers op basis van de folder het 
kasteel aandoet. Hiermee scoort de folder het hoogste als geraadpleegde informatiebron. Andere genoemde 
informatiebronnen in dit onderzoek zijn: internet (17%), vakantiegidsen (19%), toeristische bladen (15%), VVV (13%) 
en eerder bezoek aan het kasteel op eigen initiatief (12%). 

Acties en samenwerking

In 2010 zijn meer dan 40 acties en samenwerkingsprojecten in de markt gezet om mediaruimte te verkrijgen (in 2010 
waren er dit 29). De stijging in het aantal acties is toe te wijzen aan het Zandsculpturen Festival.

Hieronder staan de 5 meest succesvolle acties in 2010:

1.  ANWB  9.997 gasten
 -  Show your card (5.447 gasten)
 - Kampioen (4.550 gasten)
2.  Minicards 5.774 gasten
3.  Museumkaartactie Zandsculpturen Festival 2.790 gasten
4.  Boodschappen Magazine 2.190 gasten
5.  IKEA 2.052 gasten
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Samenwerkingspartners

Kasteel Hoensbroek is in 2010 diverse samenwerkingsverbanden aangegaan met andere musea, attracties en 
instellingen. In deze samenwerking is een entreekaart met korting verkocht of wordt een combinatiekaart 
aangeboden. Partners hierin zijn bijvoorbeeld anwb tickets online, Boodschappen Magazine, Mosaqua, Veolia,  
vvv Zuid-Limburg, Kasteelruïne Valkenburg, Landal Greenparks. 
De meest intensieve samenwerking vanuit Kasteel Hoensbroek vindt plaats binnen de Stichting Parkstad Attractief. 
Deze Stichting bestaat uit de Miljoenenlijn, GaiaPark Kerkrade Zoo, Kasteel Hoensbroek, SnowWorld Landgraaf 
en Continium. Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad is medeoprich-ter van Parkstad Attrractief waartoe ook 
Woonbouleverd Heerlen behoort. Parkstad Attractief verdeelt haar budget en promotionele activiteiten over de 
Euregio en Noord- en Midden-Limburg. Projecten variëren van het samenwerken en meeliften in (elkaars) projecten 
tot het plaatsen van advertenties en het bedenken en realiseren van gezamenlijke acties.

Thermenmuseum

Het Thermenmuseum heeft het promotie- en communicatiebudget gebruikt om het museum en haar extra 
activiteiten onder de aandacht te brengen. Om de activiteiten te promoten is gebruik gemaakt van advertenties, 
posters en persberichten:
• maandelijkse advertenties in Uitcourant
• diverse advertenties en redactionele aandacht in o.a. Poldervondsten magazine, “onder onze voeten”, historische 

scheurkalender etc.

Rijckheyt 

De website van Rijckheyt is naast een belangrijk fundament voor publieksbereik tevens een voornaam pr- en 
communicatie-instrument. De site stelt mensen in staat om online historische informatie te zoeken en onderzoek te 
verrichten. Daarnaast fungeert de website als informatiebron voor bezoekers als het gaat om activiteiten van en bij 
Rijckheyt.

“What a really good experience”
 
Marilyn (UK) 

Bezoeker Thermenmuseum
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Bijlage 

Overzicht aanwinsten 2010 Rijckheyt

Archieven

Overheidsarchieven strekkende meters

Archief Brandweer Parkstad, 2003-2009, gedeeltelijk  ca. 4,5 m

Vreemdelingenpolitie Heerlen / Hoensbroek, 1930 – 1980  6,25 m

Vreemdelingenpolitie Brunssum, 1925-1990  ca. 2,5 m

Niet-overheidsarchieven

Archief RK Parochie St. Gerardus Majella te Heerlen, ca. 1930-2000  ca. 4 m

Archief Doopsgezinde gemeente in Zuid-Limburg, ca. 1920-2005  4,5 m

Archief Stichting Open Deur te Heerlen  1 m

Archief en documentatiemateriaal Postduivenvereniging Welten  ca. 0,25 m

Archief en documentatiemateriaal WO II  0,5 m

Bibliotheek en documentaire collecties

Beeld en geluid

DVD’s op basis van gedigitaliseerd materiaal, toegevoegd aan de collectie  11 stuks en 12 duplicaat-dvd’s

Foto’s en videomateriaal afdeling voorlichting, gemeente Heerlen  ca. 0,5 m

Digitalisering fotocollectie Rijckheyt, aantal images  4.011 stuks

Digitale fotocollectie gemeente Brunssum  1.478 stuks

Persdocumentatie

Artikelen uit Limburgs Dagblad / Dagblad De Limburger, Zondagnieuws, 

Trompetter, Uitkijk, Weekblad Parkstad
 5.828 stuks

Historische bibliotheek

Boeken  201 exemplaren

Tijdschriften  405 exemplaren

Brochures  307 exemplaren

Weekbladen  154 exemplaren

Parochiebladen  52 exemplaren

Jaarverslagen diverse instellingen  14 exemplaren

Limburgs Dagblad, 2010  1 jaargang

Weekblad Zuid-Oosthoek, 1965- ca. 1984  ca. 450 exemplaren

Overige collecties

Bidprentjes  2.466 stuks

Rouwbrieven  85 stuks

Microfiches bouwvergunningen gemeente Heerlen / Hoensbroek  ca. 100.000 stuks

Digitale fotopresentatie diverse lokaties Parkstad  7 bestanden

Collectie Burgemeester T. Gresel  23 items



26  |  Historisch Goud  Jaarverslag 2010

Overzicht bewerkingen en ontsluitingen 2010

Archieven

Archief Heerlen, 1815-1918 gedeeltelijk, afronding inventarisatie in 2011

Archief Voerendaal, 1800-1950 gedeeltelijk, afronding inventarisatie in 2011

Archief Schimmert, 1940-1981 gedeeltelijk, afronding inventarisatie in 2011

Archief RK Parochie St. Martinus, Welten, 1921-1981 afronding inventarisatie

Archief RK Parochie St. Bavo Nuth, 1598-1970 gedeeltelijk, afronding inventarisatie in 2011

Archief Oranjevereniging Heerlen, 1925 – 1978
volledige inventarisatie en materiële zorg,  

plaatsing inventaris op internet in 2011

Archief Katholieke Middenstandsvereniging Heerlen,  

Organisatie Zelfstandige Ondernemers Heerlen, 1938-1979
materiële zorg en inventarisatie

Archief RK Parochie St. Antonius van Padua, Heerlen,  

ca. 1930 – 2008
gedeeltelijke inventarisatie

Archief RK Parochie H. Gerardus Majella, Heerlen, ca. 1930 - 2000 gedeeltelijke inventarisatie

Vereniging “CBO-afdeling (Contactcentrum Bedrijfsleven 

Onderwijs) Zuid- en Midden-Limburg te Geleen, 1978-1985
gedeeltelijk, afronding inventarisatie in 2011

Plaatsingslijst collectie Familieberichten, 1980 - 2004 materiële zorg en ontsluiting 5.059 stuks

Microfiches bouwvergunningen Heerlen ontsluiting 420 stuks

Index op de notariële archieven
ontsluiting 10.234 akten met 29.628 

persoonsnamen

Documentaire collecties

Collectie Beeld- en geluid ontsluiting 11 dvd’s

Luchtfoto’s gemeente Heerlen ontsluiting 436 stuks

Collectie foto’s en prentbriefkaarten Rijckheyt ontsluiting 5.647 foto’s en 312 prentbriefkaarten

Digitale collectie foto’s en prentbriefkaarten gemeente Brunssum ontsluiting 821 foto’s en 335 prentbrief-kaarten

Persdocumentatie analoge ontsluiting op trefwoorden van ca. 0,3 m

Bidprentjes ontsluiting 2.466 stuks

Rouwbrieven ontsluiting 85 stuks

Weekblad Zuid-Oosthoek, 1965-1984 plaatsingslijst en materiële zorg

Historische bibliotheek

Boeken ontsluiting 2 series en 411 boeken

Tijdschriften ontsluiting 115 series en 1.243 exemplaren

Tijdschriftartikelen ontsluiting 126 artikelen

Sanering

werkvoorraad, niet conform acquisitiebeleid ca. 45 m
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De kracht van Verbinding

Bezoekadres Coriovallumstraat 9  6411 CA  Heerlen 

Postadres Postbus 1  6400 AA  Heerlen

t   +31 (0) 45 560 44 01   f  +31 (0) 45 560 45 79

e   info@historischgoud.nl    

i   www.historischgoud.nl
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Zandsculpturen Festival: 

Ridders en Kastelen
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Op zoek naar Romeinse namen 

en expositie LEGO®Thermenmuseum

Heerlen, Bongerd 1920
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Bouw je eigen Stad van de Toekomst

Heerlen, Emmaplein 1952
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Riddertoernooi met 

kampement en 

middeleeuwse markt
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Riddertoernooi met 

kampement en 

middeleeuwse markt

Heerlen, Royal Theaters 

met busstation 1950
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8 |  Heerlen, Zwarte Veldje 1959

Collectie 

Thermenmuseum
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Collectie 

Thermenmuseum
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Drakenkasteel 

Hoensbroek 

in winterse sferen
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Drakenkasteel 

Hoensbroek 

in winterse sferen

Dwarsdoorsnede 

Schunck met 

reclameposters 

opruiming en 

opening 

modeseizoen
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Heerlen, Huis De Leuf rond 1900, Wilhelminaplein
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De kracht van Verbinding

Bezoekadres Coriovallumstraat 9  6411 CA  Heerlen 
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