Het algemeen doel van de stichting is het behoud en het toegankelijk maken van het cultuurhistorisch erfgoed binnen de
gemeente Stein.
De kernactiviteiten van de stichting zijn onder meer:
• de exploitatie van het Archeologiemuseum te Stein;
• de exploitatie van de kasteelruïne van Stein;
• het beheer van het kloosterkerkhof in Stein;
• het beheer van de archeologische collectie van dokter
Beckers;
• het beheer van de geschied- en oudheidkundige verzameling van pater Munsters;
• het beheer van het documentatiecentrum;
• het levendig houden van monumenten en facetten van
geschiedenis en oudheidkunde binnen de gemeente
Stein;
• het bevorderen van de belangstelling, het vergroten van
de kennis en het toegankelijk maken van bronnen met
betrekking tot het cultuurhistorisch erfgoed;
• het beheer en het toegankelijk maken van genealogische en kadastrale gegevens en van de beeldbank;
• het verrichten van studie en archiefonderzoek, het uitgeven van publicaties, het houden van lezingen en het
inrichten van exposities;
• het opsporen van vondsten en geschriften van archeologische en/of geschiedkundige aard;
• het veilig bewaren, determineren, beschrijven en zo
nodig restaureren en conserveren van collectiemateriaal.

Het Archeologiemuseum te Stein bevindt zich aan de
Hoppenkampstraat 14a, 6171 VP te Stein. De ingang bevindt
zich aan de Schepergats. De vaste openingstijden zijn op
maandag van 13.00 tot 16.00 uur; op woensdag van 10.00
tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur. Daarnaast iedere 1ste zondag van de maand van 14.00 tot 16.00
uur. Zie voor (aangepaste) openingstijden ook onze website.
Voor groepsbezoeken van tien of meer personen buiten de
gewone openingstijden dient van tevoren een afspraak te
worden gemaakt.
De sectie Heemkunde is gevestigd in het Archeologiemuseum, ingang Hoppenkampstraat 14a.
Vaste openingstijden zijn op maandag van 19.00 tot 22.00
uur en woensdag van 13.30 tot 16.30 uur.
E-mail: heemkunde@stichtingerfgoedstein.nl
Bezichtiging van de ruine is op afspraak mogelijk en
geschiedt onder begeleiding van een gids. Voor het maken
van een afspraak kan men zich wenden tot het Archeologiemuseum. Tel.: 046-4338919.
E-mail: aanmelding@stichtingerfgoedstein.nl
Bent u geïnteresseerd in
• de adoptie van een graf op het kloosterkerkhof,
• vrijwilligerswerk binnen onze stichting,
• vriend worden van de stichting
of hebt u andere vragen, neem contact op met het
Secretariaat Stichting Erfgoed Stein
Mevr. B. Deuss, p/a Koningsberg 5, 6129 AT Urmond
E-mail: secretariaat@stichtingerfgoedstein.nl
Voor algemene informatie:
E-mail: info@stichtingerfgoedstein.nl
Telefonisch bereikbaar: 046-4338919.
Bezoek ook onze website:
http://www.stichtingerfgoedstein.nl
of onze facebookpagina: Stichting Erfgoed Stein

Kasteel Stein is een omgracht complex, dat bestaat uit
de ruïne van de oude hoofdburcht en de lager gelegen
voorburcht. Het oudste deel van de op de motte
gebouwde waterburcht is de ronde mergelstenen toren,
de donjon, die uit de 13e eeuw dateert. Later is deze
toren uitgebreid met diverse vertrekken binnen de ovale
ringmuur. Rond 1450 wordt de vierkante poorttoren door
twee bakstenen torens geflankeerd.
Aan het einde van de 18e eeuw is het kasteel vervallen
tot een romantische ruïne. In de 19e eeuw hebben Luikse
patriciërsfamilies het nieuwe kasteel en koetshuis
gebouwd.
De congregatie van de Missionarissen van het H. Hart
kocht in 1921 het complex aan en verbouwde het tot een
studiehuis voor theologie. Van 1973 tot 1998 was het
missiehuis een rust- en verzorgingshuis voor religieuzen.
Rond de eeuwwisseling heeft nieuwbouw plaatsgevonden en zijn bestaande gebouwen omgebouwd tot appartementen. Het complex wordt nu particulier bewoond.
De kasteelruïne, het kasteelpark en het kloosterkerkhof is
eigendom van de Stichting Limburgs Landschap. Rondleidingen worden verzorgd door vrijwilligers van de Stichting Erfgoed Stein. In diverse vertrekken op de kasteelruïne zijn Middeleeuwse voorwerpen te zien afkomstig uit
de collectie van Pater Munsters.
In het kasteelpark ligt het kloosterkerkhof. Het merendeel
van de graven zijn geadopteerd. Het onderhoud wordt
gedaan door vrijwilligers van de stichting en van het IVN.
Tweemaal per jaar, in de eerste week van mei en november, brengen de adoptanten een bloemengroet aan de
overleden religieuzen.

Het Archeologiemuseum Stein is gewijd aan de prehistorie van Stein en omgeving en is gelegen aan de Hoppenkampstraat 14a. In de directe omgeving van het museum
zijn huisplattegronden gevonden van de bandkeramische
cultuur en op de plaats van het museum zelf de grafkelder van Stein.
Het museum toont verschillende vondsten uit de
omgeving uit verschillende perioden. Dit zijn:
• Steentijd (Bandkeramiek): grafbijgiften zoals versierde
potten, maalstenen, pijlspitsen, dissels;
• Nieuwe Steentijd: urnen, messen, krabbers, pijlsplitsen
uit dierenbeenderen, pijlpunten en boren van voornamelijk vuursteen;
• Bronstijd/IJzertijd: kokerbijlen, lanspunten en asurnen.
Een groot deel van het materiaal is afkomstig van een
groot urnenveld aan de noordzijde van de Mauritsweg;
• Romeinse tijd: in de gemeente zijn een Romeinse
nederzetting, villa en begraafplaats met drie askisten
gevonden, waarvan één askist in het museum is
geplaatst;
• Merovingische tijd: van een rijengrafveld worden de
gevonden bijgaven getoond, waaronder aardewerk,
glaswerk, sieraden, metalen wapens en andere metalen voorwerpen.
Het middelpunt van het museum is de ”grafkelder van
Stein” die lager gelegen getoond wordt midden in de
zaal. Het is een neolithische grafkelder bestaande uit een
stenen vloer. In de kelder zijn er enkele vondsten gedaan,
waaronder een pot die wordt toegerekend aan de
Seine-Oise-Marne-cultuur. De grafkelder werd in april
1963 ontdekt door P. Modderman en in datzelfde jaar
werd de Grafkelder van Stein opgegraven.
Naast de vaste collectie worden ook wisselende tentoonstellingen gehouden, waarbij aandacht wordt geschonken aan de geschiedenis van het kasteel van Stein en de
plaatselijke en regionale geschiedenis.

De sectie Heemkunde beheert een historisch documentatiecentrum, waarbij nauw wordt samengewerkt
met de omliggende dorpen binnen de Maaskant, aan
beide zijden van de Maas. Het streven is om de
geschiedenis van de gemeente Stein en de directe
omgeving digitaal ter beschikking te hebben en voor
publiek toegankelijk te maken. De Heemkunde richt
zich op:
• het verrichten van genealogisch onderzoek en aanvullingen van de familiegeschiedenis;
• het ondersteunen van belangstellenden bij stamboomonderzoek;
• het transcriberen van oude documentatie;
• het verzamelen en digitaal verwerken van gedachtenisprentjes;
• het verzamelen en digitaal verwerken van historisch
beeldmateriaal;
• het inrichten en organiseren van fotopresentaties en
via deze weg met behulp van de plaatselijke bevolking ontbrekende kennis van het verleden achterhalen;
• het beschrijven van de kadastrale bewoningsgeschiedenis vanaf 1842 aan de hand van de
Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels en Perceelsgewijze Kadastrale Leggers;
• het beheer van het pater Munsters archief;
• het uitgeven van boeken en publicaties;
• het houden van lezingen;
• het inrichten van museumexposities;
• samenwerking in activiteiten en projecten die de
cultuurhistorie verbindt met ”De Maaskentj” aan
beide zijden van de Maas, waarbij het vooral gaat om
het behoud en de beschrijving van het gemeenschappelijk cultureel erfgoed;
• in samenwerking met andere secties en met scholen
ontwikkelen van lesmateriaal en toegankelijk maken
van het cultuurhistorisch erfgoed van de gemeente
Stein in de breedste zin van het woord.

