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MEERJARENBELEID "STICHTING STEINS ERFGOED"
Het samengaan van de "Archeologiestichting dokter Beckers - pater Munsters" met de
Heemkundeverenigingen van Stein, Elsloo en Urmond heeft in 2014 geleid tot een nieuwe stichting en
een nieuwe stichtingsnaam: "Stichting Steins Erfgoed".
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 bestuur
Het bestuur van de stichting heeft tot taak de stichting te besturen met het oog op het realiseren van
de gestelde doelen van de stichting. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding. De
stichting wordt bij haar activiteiten ondersteund door vrijwilligers en een parttime educatief
medewerker.
Het dagelijks bestuur richt zich daarnaast expliciet op:
1. ondersteuning van de educatief medewerker en de vrijwilligers onder meer door
o ondersteuning en begeleiding van de educatief medewerker;
o het jaarlijks organiseren van minimaal vier vergaderingen voor de vrijwilligers;
o het jaarlijks organiseren van een uitstapje voor de vrijwilligers;
o het jaarlijks organiseren van twee thema-avonden. Vanaf 2013 wordt één van de avonden
georganiseerd samen met het bestuur van het Streekmuseum De Schippersbeurs te Elsloo en
is bestemd voor de vrijwilligers van het Streekmuseum en de Stichting Steins Erfgoed.
o het organiseren van een werkbare interne structuur, waarin verschillende secties binnen de
stichting goed tot hun recht komen en maximale afstemming en integratie wordt
bewerkstelligd;
o het zorg dragen voor een jaaragenda en jaarplanning.
2. het relatiebeheer, onder meer met
o de Gemeente Stein, onder meer met betrekking tot de nieuwbouw van het museum; het
onderhoud van de kasteelruïne; het onderhoud van het kloosterkerkhof en kasteelpark; de
overdracht van de ruïne, het park en het kloosterkerkhof naar het Limburgs Landschap; de
huisvesting van de sectie Heemkunde; subsidies en financiën; de ontwikkeling van een
netwerk voor cultuurhistorische organisaties binnen de gemeente Stein; etc.;
o het Streekmuseum De Schippersbeurs te Elsloo onder meer met betrekking tot de versterking
van de samenwerking; netwerkontwikkeling; inzet van de educatief medewerker; de
organisatie van thema-avonden voor vrijwilligers; gezamenlijke projecten zoals het
straatnamenboek; etc.;

o
o
o
o
o

scholen binnen de gemeente Stein, vooralsnog met name de Scholengemeenschap
Groenewald onder meer met betrekking tot de opzet en uitvoering van lesbrieven, themauitwerkingen en geschiedkundige projecten;
de congregaties MSC en FDNSC met betrekking tot het beheer van het Kloosterkerkhof;
het IVN ondermeer met betrekking tot het onderhoud van het kloosterkerkhof; het project
voetveer in Maasband; etc.
de Vereniging van Eigenaren La Basse Court, gevestigd op kasteel Stein, incidenteel en naar
behoefte, vooral met betrekking tot het afstemmen jaaractiviteiten en de ervaren overlast;
overige lokale en regionale organisaties die zich met de cultuurhistorie van Stein bezig
houden met als doel, te komen tot een nauwere samenwerking en afstemming van
activiteiten.

Activiteiten 2014: Bestuur
-

-

Op initiatief van de gemeente Stein zal samengewerkt gaan worden met andere cultuurhistorische
organisaties binnen de gemeente Stein. De stichting zal participeren en de Begeleidingsgroep
Cultureel Erfgoed en het Cultuurcafé en minimaal tweejaarlijks zal een delegatie van het bestuur
een gesprek met de wethouder hebben onder meer over de voorgenomen plannen.
Verwerven van subsidies en donaties ten behoeve van de nieuwbouw van het museum
Formaliseren van de nieuwe stichting. Statutenwijziging
Heropening van het Archeologiemuseum, najaar 2014. Naamsbekendheid van de nieuwe
stichting. Openen van de vernieuwde website van de stichting.

De secties
Om de stichting goed te kunnen besturen is
gekozen voor een sectorale aanpak. Naast de
sectie Relatiebeheer, waarvoor het dagelijks
bestuur primair verantwoordelijk is, zijn er acht
secties werkzaam. Elke sectie wordt aangestuurd
door een sectiecoördinator, die tevens lid is van
het bestuur van de stichting. Eind 2013 / begin
2014 heeft elke sectiecoördinator een
meerjarenplan gemaakt, op basis waarvan
jaarlijks het activiteitenplan wordt samengesteld.

De sectie Archeologie
De archeologische collecties van dokter Beckers en pater Munsters vormden samen met het museum
de basis voor het ontstaan van de voormalige Archeologiestichting Stein. Het beheer van de collectie
en het Archeologiemuseum waren de basis van waaruit de stichting en de medewerkers hun
activiteiten ontplooiden. Gaandeweg heeft de stichting haar activiteiten uitgebreid en probeert in de
gemeente Stein een platform te realiseren waarin alle cultuurhistorische organisaties meer gaan
samenwerken. De sectie archeologie zal onderdeel zijn van deze samenwerkingsvorm, maar dit biedt
tevens nieuwe kansen om archeologie in een breder kader te plaatsen. De hierna volgende mindmap
geeft dit in het kort weer.

1. Signaleren
Archeologie kan op verschillende manieren beoefend worden. Het belopen van velden is een
activiteit die zowel voor beginners als ervaren amateurarcheologen interessant kan zijn. Het
buitengebied van de gemeente kan zo in kaart worden gebracht en de archeologische kaart van
de gemeente Stein worden aangevuld.
Oude inwoners interviewen geeft een hoop informatie en kan zowel betrekking hebben op
archeologie als de algemene geschiedenis van de gemeente.
In tal van archieven in binnen- en buitenland liggen archieven die nog niet bestudeerd zijn. Deze
informatie zal de bestaande verzameling voorzien van nog meer informatie, maar kan nieuwe
gebieden ontsluiten.
De stichting bezit een uitgebreide collectie. Deze kan verder onderzocht worden en
gecatalogiseerd. Er kunnen ook collecties samengesteld worden om mee ‘de boer’ op te gaan
(scholen, verenigingen, enz.).
2. Archiveren
De archeologieverzameling kan gesplitst worden in vondsten met een vindplaats aanduiding en
zonder. Deze laatste kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden. Het is van groot belang
dat de gedocumenteerde vondsten goed geïnventariseerd zijn, zodat zij toegankelijk zijn voor
studie en exposities. De boeken, foto’s, films en het gedigitaliseerde archief m.b.t. de
archeologische vondsten moeten toegankelijk zijn voor amateur en professionele onderzoekers.
3. Gemeentelijke contacten/commissie
Een goed contact met de gemeentelijke afdeling ruimtelijke ordening is van wezenlijk belang.
Wenselijk is het dat een van de leden zitting neemt in de betreffende commissie. Zo blijft men op
de hoogte van de plannen en voortgang van de diverse projecten. Ook is het wenselijk dat de
stichting via de gemeente alle rapporten ontvangen die gemaakt zijn voor archeologisch
onderzoek. De gemeente kan in de contracten met archeologische onderzoekbureaus een
voorwaarde opnemen dat vooraf contact wordt opgenomen met de stichting en dat de leden bij
het onderzoek actief betrokken worden. In samenwerking met de gemeente kunnen vindplaatsen
‘zichtbaar’ worden gemaakt via o.a. wandelroutes met bebording en digitale informatie.
4. Voorfase onderzoek
De ideale situatie in de voorfase van een archeologisch onderzoek is dat de sectie actief
betrokken wordt. De onderzoekers bespreken met de sectie het project en wisselen onderlinge
kennis uit en bespreken de mogelijkheden voor deelname aan het onderzoek.
5. Meewerken bij onderzoek
De gemeente kan de onderzoekers vragen om de sectie actief bij het onderzoek te betrekken.
Wederzijds kan tijdens de opgraving kennis worden uitgewisseld. De leden van de sectie
archeologie blijven zo op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van
archeologisch onderzoek.

6. Zelfstandig onderzoek
Zelfstandig onderzoek van amateurarcheologen komt tegenwoordig niet vaak meer voor. Het is
van belang dat de sectie voorbereid is op ‘noodsituaties’ (bijv. vondst tijdens particuliere bouw) en
dan op een verantwoorde wijze een onderzoek kan doen en schriftelijk vastleggen. Ook moeten
duidelijke afspraken gemaakt worden over de zogenaamde ‘schatzoekers’, die, gewapend met
een metaaldetector, actief zijn in het buitengebied. Uitgangspunt voor de sectie moet zijn: alle
vondsten gaan naar depot van het museum. Zelfstandig onderzoek kan ook gebeuren door het
bezoek andere archeologische musea of deel te nemen aan opgravingen in de regio die
toegankelijk zijn voor amateurarcheologen
7. Promotie archeologie
Tijdens opgravingen is er steeds veel belangstelling. Goede promotie is dan ook een vereiste
tijdens archeologische onderzoeken. De resultaten van die onderzoeken moeten later ook
teruggekoppeld worden via publicaties of exposities.
Regelmatig dienen publicaties in plaatselijke en regionale bladen geplaatst te worden om de
aandacht op het museum en het werk van de vrijwilligers te vestigen.
De digitale media zijn niet meer weg te denken in het dagelijkse communicatie verkeer. Hier kan
een actieve rol belangrijk zijn, zoals een Facebookpagina en de website van de stichting.
De basis van alles is om via de scholen de jeugd van de basisscholen te benaderen. Dit kan via
projecten die aangeboden kunnen worden aan en in de scholen en natuurlijk bezoek aan het
museum.
Activiteiten 2014: sectie Archeologie
In 2014 staan voor de sectie de volgende activiteiten en aandachtsgebieden centraal:
- de verbouw van het Archeologiemuseum. Van april tot en met oktober 2014 is het museum
gesloten en vindt de verbouwing plaats. Het bouwproject wordt gecoördineerd door de voorzitter
van de stichting. De sectiecoördinator coördineert de activiteiten van drie werkgroepen:
o de werkgroep ontruiming
o de werkgroep inrichting museum
o de werkgroep inrichting werkruimtes en depot
- bij de inruiming van de collectie in het verbouwde museum streven naar inventarisatie,
digitalisering en beschrijven van de collectie
- uitleen van collectiestukken uit de Merovingische tijd aan de Universiteit Leiden en
- participatie in het project Archeopark
- participatie in het project Bandkeramiek (Erfgoedlabel)
De sectie Kasteel en de sectie Groen
Huidige situatie:
-

De kasteelruïne.
De kasteelruïne vormt samen met de voorburcht een rijksmonument (nr.34832). De voorburcht is
eigendom van de VvE Merode, dat onderdeel uitmaakt van VvE La Basse Court te Stein.
De kasteelruïne is in bezit van de gemeente Stein en wordt onderhouden aan de hand van een
tienjarig onderhoudsplan, dat per vier jaar wordt bijgesteld. Meestal wordt een gedeelte van de
geplande werkzaamheden niet uitgevoerd of doorgeschoven. Naar onze mening is hierdoor
achterstallig onderhoud ontstaan, dat heeft geresulteerd in een voor het oog slechte toestand.
Het gras op de ruïne wordt drie keer per jaar en de motte één keer per jaar door VIXIA gemaaid
op aansturing van een vrijwilliger.
Een klein gedeelte van de kasteelruïne kan gebruikt worden als expositieruimte, doch één vloer
van de donjon en de kelders zijn op dit moment niet als zodanig te gebruiken.
Vrijwilligers van de stichting geven op aanvraag rondleidingen. De aanvragen komen rechtstreeks
binnen of via de Brouwerij de Fontein. Drie weekenden per jaar worden open dagen gehouden en
er worden op aanvraag bruidsfoto’s gemaakt. In 2013 is voor het eerst de ruïne opengesteld op de
zondagmiddagen in de maanden juli en augustus. Om 14.30 uur heeft men zich bij de
toegangspoort kunnen melden voor een rondleiding.

-

Het kasteelpark.
Het kasteelpark is in het bezit van de gemeente Stein en het onderhoud wordt door de gemeente
gedaan. Het park ziet er het grootste gedeelte van het jaar niet goed uit, voor sommigen zelfs
storend. Een klein gedeelte is verhuurd aan de Gebr.Schepers en wordt begraasd door hun
schapen of kalveren. In het verleden was het park een aangewezen honden losloopgebied. In
2013 is dit na een incident met de zwarte zwanen teruggedraaid. Storend is dat een gedeelte van
de hondenbezitters zich niet houdt aan de verplichting om de honden aan te lijnen.
Net buiten de kasteelruïne, grenzend aan het kasteelpark, ligt een verhoging aan de rand van het
weiland. Deze verhoging loopt geleidelijk omhoog en vormt een onnatuurlijke bocht om vervolgens
een stuk door te lopen en in de omgeving op te gaan. Deze helling in het terrein wordt door
wetenschappers in Leiden geduid als de omwalling van een herrensitz. Deze omwalling levert een
significante bijdrage aan de geschiedenis van het kasteel en aan de geschiedenis van Stein.

-

Kloosterkerkhof.
Het kloosterkerkhof, dat gelegen is in het kasteelpark, is in 1993 door de voormalige
Archeologiestichting in samenwerking met vrijwilligers van het IVN volledig gerenoveerd en in
onderhoud genomen. Ondersteuning is geboden door de Monumentenwacht en de IKL.
Er is een adoptieregeling voor de graven tot stand gekomen en van de opbrengst hiervan kan het
onderhoud uitgevoerd worden. Vrijwilligers van de stichting en het IVN dragen zorg voor het
periodiek onderhoud (onkruid wieden, paden en kruisjes schoonmaken). Archeologiestichting en
IVN Stein. Van de adoptanten wordt verwacht dat ze twee keer per jaar een bloemetje bij het graf
plaatsen (in de week van vier mei en de week van twee november).

Gewenste situatie voor de komende jaren.
-

Kloosterkerkhof.
De komende jaren voldoet het kerkhof aan de door de stichting gestelde eisen. Het onderhoud
door de vrijwilligers vindt vooralsnog in de zomer maandelijks plaats en in de winter één keer op 1
november en één keer voor de Kerst. Bij droogte moet het kloosterkerkhof meegenomen worden
in de waterrondgang van de gemeente.
Bij rondleidingen op de kasteelruïne wordt het kloosterkerkhof betrokken bij de route. De gidsen
moeten daarvoor van extra informatie worden voorzien, om de geschiedenis van het kerkhof en
van de hier begraven congregatieleden aan de man te kunnen brengen. De vraag blijft of aan het
kloosterkerkhof meer bekendheid gegeven moet worden of dat het een oase van rust moet blijven.

-

Kasteelpark.
Het kasteelpark wordt kwalitatief beter onderhouden en krijgt weer een uitstraling van een
natuurpark. Hierbij mag de ruimte van de begrazing uitgebreid worden, maar zal loslopende
honden verboden worden met veel strenger toezicht en uitdelen van boetes. De toegankelijkheid
voor fietsen en bromfietsen is verboden en vissen kan alleen op vast gemarkeerde plaatsen met
vergunningstelsel.
Bij de Herrensitz wordt een informatiebord geplaatst bij de "waterput" en wordt uitgelegd wat er in
de omgeving te zien is en de significatie van de Herrensitz voor de geschiedenis van het kasteel.
Wenselijk is om (archeologisch) onderzoek (oppervlakkig en intrusief(proefgleuf??)) te doen naar
deze wal en de directe omgeving, om de verdere archeologische waarde te bepalen. Onderzocht
moet worden of er binnen de omwalling een klein dorp gestaan heeft ter ondersteuning van de
aanleg van de motte alsmede het kasteel op de motte.

-

Kasteelruïne en de motte.
De motte. Gezien de geschiedenis van de omgeving ligt het in de lijn der verwachting dat de motte
al opgeworpen is tussen 800 en 1000 AD. Mottes werden voornamelijk in de tijd opgeworpen ter
verdediging tegen de Noormannen. Aangezien de motte Noord-Zuid gericht is, lijkt het erop dat
deze ter verdediging is gebouwd, mede gebruikmakend van de natuurlijk landtong die al aanwezig
was. Omdat de motte is aangelegd, zal in de ondergrond mogelijke meerdere archeologische
vondsten en structuren te vinden zijn, die inzicht kunnen geven in de geschiedenis en
bouwgeschiedenis van het terrein. Daar er meerdere aanwijzigen zijn, dat er nog ondergrondse
structuren zijn op het bovenste hof, is nader onderzoek wenselijk. Met sonisch onderzoek wordt
met radiogolven bekeken wat de ondergrondse situatie is, omdat de terugkaatsing van de golven
op verschillende frequenties gebeurd, met verschillend materiaal. Hierdoor worden funderingen

zichtbaar, alsmede holle ruimtes en andere objecten. Men is in staat om in een eerste keer tot zes
meter diep te kijken, en met uitsluiting van de eerste zes meter zelfs tot twaalf meter diep.
Het onderhoud van de Kasteelruïne, de Motte en de Gracht moet gebeuren aan de hand van de
rapporten van de Monumentenwacht Limburg en het IKL. Het is wenselijk deze
onderhoudsrapporten vierjaarlijks te herzien middels een opname ter plekke. Ook moeten er
duidelijke schriftelijke afspraken komen wie (eigenaar en gebruiker) voor welk onderhoud en
werkzaamheden verantwoordelijk is.
De ruïne. Binnen de huidige contouren van de Kasteelruïne zijn diverse ruimtes, die niet gebruikt
kunnen worden voor exposities en vaste opstellingen. Omdat in ons depot veel voorwerpen staan
die zich lenen voor tijdelijke en vaste opstellingen zou het wenselijk zijn om deze ruimtes hiervoor
geschikt te maken. De volgende ruimtes komen hiervoor in aanmerking:
- de 2e verdieping van de donjon,
- de kelder van de rode toren,
- de drie kelders naast de donjon en
- eventueel de ijskelder.
Zie de bijlage voor detaillering van de aanpassingen van de afzonderlijke ruimten.
Er zal bekeken moeten worden of de toegankelijkheid voor gehandicapten verbeterd kan worden.
Hierdoor kunnen rondleidingen aantrekkelijker gemaakt worden voor een groter publiek mede
door onderlinge verwijzing van kasteelruïne, kloosterkerkhof en Archeologisch museum. Als dit
slaagt, kan er voor worden gekozen om wekelijks één dag te reserveren voor een rondleiding op
de kasteelruïne, al dan niet gekoppeld aan het Archeologisch museum en kloosterkerkhof.
Verder moet er meer aandacht besteed worden aan promotie van deze activiteiten via diverse
kanalen zoals: eigen website, gemeentelijke website, VVV Zuid-Limburg, samenwerking met
Streekmuseum Elsloo, enz.
In samenwerking met IVN Stein kunnen geregeld cultuur-/natuurwandelingen georganiseerd
worden met vertrek en aankomstplaatsen bij de genoemde locaties. Ook het organiseren van
cultuuravonden over deze regio in het nieuwe verbouwde Archeologiemuseum kan een bijdrage
leveren in het verkrijgen van meer bekendheid in de regio en daar buiten.
Het werken met de nieuwe media kan een bijdrage leveren in het vergroten van de bekendheid,
waardoor meer bezoekers getrokken kunnen worden. Dit zal nodig zijn omdat de op dit moment
gebruikelijke inkomsten zoals subsidies en sponsoring in de toekomst zullen verminderen en dit
de exploitatie behoorlijk onder druk zullen zetten.
-

Algemeen
Social media zoals faceboek, twitter en webgebaseerde applicaties worden steeds belangrijker
voor de Nederlandse bevolking. De stichting kan hier niet achter blijven. Het voorstel is om in
eerste instantie op alle informatieborden QR codes toe te voegen, met verwijzing naar meer
informatie op het internet (gebaseerd op de toekomstige website). Ook promotie van activiteiten
kunnen geconcentreerd worden, door bijvoorbeeld QR Codes op te nemen in advertenties e.d.

Activiteiten 2014: sectie Kasteel en Groen
Algemeen
- Verbeteren toegankelijkheid kasteelruïne
- Opstellen informatiebord bij de brug en op de parkeerplaats (ANWB-informatiebord)
- Goede bewegwijzering naar locatie
- Schaalmodel van het kasteel.
- Onderzoek Herrensitz
- Versterken social media
Kasteelruïne
- Kelder rode toren.
o Opknappen treden van de gemetselde trap
o Renoveren verlichting
o Vloer herstellen/verbeteren
o Herstel torenspits
o Aanleggen van glasvezel en internetvoorzieningen aanbrengen

2e vloer donjon
o Verstevigen balken en vloerdelen
o Voorziening dichten tochtgaten beide verdiepingen
o Plaatsen vitrine kasten
o Aanpassing verlichting
- 3 kelders naast de donjon
o Waterdicht maken kelderdek
o Verzorgen van een goede ventilatie
o Vloeren begaanbaar maken
o Verbeteren ingang en zijuitgang
o Verlichting aanpassen
o Creëren expositie mogelijkheden
- IJskelder
o Mogelijkheden onderzoeken
o Onderzoek Motte onder peil
N.B.: het aanbrengen van veranderingen moet mogelijk in samenspraak gebeuren met de eigenaar
van de kasteelruïne, i.c. de gemeente Stein of de eventuele opvolger Stichting Limburgs Landschap.
-

Kasteelpark, inclusief kloosterkerkhof
- Eigendomsoverdracht kasteelruïne, kasteelpark en kloosterkerkhof naar de Stichting Limburgs
Landschap, alsmede beheersovereenkomst afsluiten met Stichting Limburgs Landschap
- Onderhoud kloosterkerkhof en beheer adoptanten conform afspraken
- Versterken van de samenwerking met het IVN middels
o wandelroutes
o onderhoud kloosterkerkhof
o nieuw project: herstel trap en voetveer in de Maasband i.s.m. de buurt
Sectie Heemkunde
Heemkunde is de studie en de daaruit voortgekomen kennis van de mens en zijn leefomgeving.
Heemkunde bekommert zich om de zorg voor en de ontsluiting van het cultureel erfgoed van de streek
en haar bewoners. De evolutie van het dagelijkse leven, met zijn gebruiken en waarden, visie en
maatschappelijke toestand, is hierbij een belangrijk aspect.
Het doel van de Heemkunde is het bevorderen van belangstelling en vergroten van kennis voor de
facetten in het verleden en heden. De heemkunde probeert die de geschiedenis van de plaats
levendig te houden. Dit wordt onder meer gedaan door het verrichten van studie en archiefonderzoek,
het uitgeven van publicaties, het houden van lezingen of het inrichten van exposities. De sectie
heemkunde beschikt zowel over een eigen archief en ze wendt zich ook tot archiefdiensten van de
overheid. De sectie is voor iedereen toegankelijk.
Naast de andere secties is de sectie Heemkunde als bewaarders van lokaal erfgoed een belangrijke
cultuurdrager in de gemeente, vooral omdat de thema's waar de heemkunde zich mee bezig houdt, in
sterke mate aansluiten bij de belevingswerelden en interessegebieden van de plaatselijke bevolking.
De huidige populariteit van de heemkunde kan vooral verklaard worden door
- de interesses voor genealogische onderzoek (stamboomonderzoek),
- het kadastrale onderzoek,
- het veld- en straatnamenonderzoek,
- de oude ansichten, bidprentjes en foto's, verzameld in de Beeldbank,
- oude verhalen en anekdotes.
De sectie Heemkunde binnen de stichting bestaat uit:
 Een database met DTB-registers ofwel kerkelijke registratie (Dopen Trouwen en Begraven)
en BS-registers of wel Burgerlijke Stand registratie (Geboorteaangifte Huwlijksaangifte en
Overlijdensaangifte) voor genealogisch onderzoek.
 Een registratiebase voor naslag boekwerken.
 Een database voor beeldbank (particuliere collectie)
 Een database voor beeldbank van foto's van de gemeente Stein
 Een database voor bidprentjes (particuliere collectie)

 De procesverslagen van de bokkenrijders van Elsloo (particuliere collectie)
De eigenaren van de particuliere collecties, die eveneens vrijwilliger zijn binnen de stichting, zijn
bereid om gegevens en bestanden ter beschikking te stellen van geïnteresseerden.
Binnen de sectie zijn vrijwilligers werkzaam binnen het zogenaamde Aezelproject. Onder coördinatie
van het Euroregionaal Historisch Centrum wordt op digitale wijze gewerkt aan de reconstructie van de
bewoning in de gemeente Stein in de 18e en 19e eeuw. Voor dit project wordt uitgegaan van de
kadastrale kaarten uit de eerste helft van de 19e eeuw. Op deze kaarten staat iedere perceel precies
uitgetekend. Hoe de bewoning in 1842 was, is exact omschreven in de bij die tekening horende
Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels, kortweg OAT's genoemd. In de Persoonlijke Kadastrale Leggers
(PKL's) is opgetekend wat er met elk perceel in de loop van de tijd is gebeurd, zoals bijvoorbeeld koop
en verkoop. Bestaande gegevens van OAT's, PKL's en Stambomen (opgebouwd uit persoonsgegeven
van vroeger) worden ingevoerd in computerbestanden, zodat ze daarna gekoppeld kunnen worden
aan de kadastrale tekeningen. Zo ontstaat er toegankelijkheid en inzicht in de bewoning van de
gemeente Stein.
In 2013 is onder de naam "Kenne weer de Steindenaere nog?" een star gemaakt met
fotopresentaties binnen het Verzorgingshuis De Moutheuvel in Stein. De bedoeling van dit project is,
de namen van personen op foto's te achterhalen, het verwerven en het kunnen digitaliseren van oude
foto's, oude verhalen naar voren te laten brengen, maar bovenal ook om ouderen een plezierige
bijeenkomst te verzorgen. Het mes snijdt van twee kanten. Gebleken is dat er veel belangstelling
bestaat voor dit soort bijeenkomsten.
In 2012 is in gezamenlijkheid met verschillende secties gewerkt aan de restauratie van het
kloosterkerkhof en het doen verschijnen van het boek "Het kloosterkerkhof in de gemeente Stein". In
dit boek wordt aandacht besteed aan de geschiedenis en de werkzaamheden van de congregaties
MSC en FDNSC en de werken en het leven van de congregatieleden die op het kloosterkerkhof
begraven zijn. In 2013 is een start gemaakt met een volgende publicatie, die naar verwachting in
2014-2015 zal uitkomen. Deze publicatie heeft te maken met de straatnamen binnen de gemeente
Stein.
Toekomstige projecten
o Aanvullingen genealogische database ???
o Ontwikkelingen en benoemingen glasnegatieven
o Uitbreiding Aezelproject;
Koppelingen van de genealogische database aan de OAT’s
Koppelingen van de genealogische database aan de PKL’s
o Toponiemen in Stein (een eigennaam die een geografisch begrip benoemt / lokale plaatsnamen)
o Stein tijdens de 2e wereldoorlog
o Werving historisch info en fotomateriaal via open kanalen, bijv. via de LOS
o Oude beroepen
o Volksverhalen
o Historie Maasbendj, Veldsjhuur,
o Cafe’s in Stein anno 1900 en 1940
o Kluizenaars van Stein
o Geschiedenis van de voetveren aan de Maas
o Presentatie-thema-avond organiseren m.b.t. bovenstaande in het toekomstige M.C. te Stein.
o Leer Genealogie in vijf stappen
o Heraldiek of wapenkunde
o Paleografie
Activiteiten 2014: sectie Heemkunde
-

Participatie in de nieuwbouwactiviteiten van het Archeologiemuseum en de verhuizing van de
sectie Heemkunde van de tijdelijke huisvesting in het verzorgingshuis De Moutheuvel naar het
verbouwde Archeologiemuseum
Inventarisatie en registratie van de boekencollecties, afkomstig van de voormalige
Archeologiestichting en de heemkundeverenigingen Stein en Elsloo

-

-

Inventarisatie van de inbreng van de heemkundevereniging Elsloo
Voortgang met het foto presentatie project "Kenne weer de Steindenaere nog?"
Voortgang met het "Aezelproject"
Het doen verschijnen van het straatnamenboek
Het in samenwerking met het IVN en de buurtbewoners van de Maasband het herstellen van de
trap en het voetveer in Maasband
Het in samenwerking met bewoners van de Maasband samenstellen van een publicatie inzake de
geschiedenis en bewoning van de Maasband
Het ontwikkelen van arrangementen: het programmeren van dagdeelprogramma's, waain een
combinatie van activiteiten worden aangeboden, zoals een wandeling in Oud-Stein in combinatie
met een bezoek aan het Archeologiemuseum, de kasteelruïne en/of kloosterkerkhof, of in
combinatie van activiteiten van een wandeling in Urmond en/of Oud-Elsloo, al dan niet in
combinatie met het Streekmuseum en/of de Sint Augustinuskerk in Elsloo of de Sint Martinuskerk
in Stein. De arrangementen kunnen ook worden ontwikkeld met commerciële instellingen of
bedrijven zoals de Brouwerij De Fontein.
Promoten van het genealogieprogramma: Leer Genealogie in vijf stappen

Deelproject: ‘’Anekdotes’’
Huidige situatie
In de gemeente Stein leven veel verhalen en anekdotes. Hoe wenselijk is het om deze verhalen vast
te leggen, willen ze in de toekomst niet verloren gaan.
Gewenste situatie
Het idee is om al deze verhalen te bundelen, vooral om ze te kunnen behouden voor de komende
generaties. Veel van deze verhalen zijn al bekend bij de sectie heemkunde. Om meer van deze
verhalen te krijgen wordt geopteerd om
- Een oproep in de lokale pers om verhalen in te sturen. Misschien is dit te koppelen aan een leuke
prijs en publiciteit.
- Een oproep via de website.
- Een persoonlijke oproep naar familie leden.
Sectie Onderwijs en Educatie.
Huidige situatie
Onderwijs en educatie is tot nu toe niet uit de verf gekomen binnen de stichting. Incidenteel komen
basisschoolleerlingen of leerlingen van het voortgezet onderwijs het archeologiemuseum bezoeken. In
het verleden is dat iets meer en toentertijd is er ook een gezamenlijke lesbrief gemaakt.
Basisschoolleerlingen komen feitelijk nooit meer met hun klas, het voorgezet onderwijs incidenteel.
Systematisch schoolbezoek aan de kasteelruïne is feitelijk nog niet voorgekomen.
Er zijn meerdere pogingen gedaan de interesse van de scholen te krijgen. De laatste jaren zijn
scholen geïnformeerd over de open dagen en het thema dat daarbij behandeld werd. Er zijn
lesbrieven ter beschikking gesteld. Reacties bleven echter uit.
Doordat één van de vrijwilligers de lerarenopleiding Geschiedenis volgde is vanuit haar stage meer
aandacht besteed kunnen worden aan de mogelijkheden binnen de stichting. Ook zijn meer
toegespitste en eigentijdse lesbrieven ontworpen. Nog steeds slaan ze moeilijk aan bij de scholen.
Educatie in de vorm van lezingen vindt nauwelijks plaats. Sinds enkele jaren is men binnen de
stichting gestart met thema-avonden voor de vrijwilligers. Tijdens die avonden werden bepaalde
onderwerpen verder uitgediept. Sinds 2013 worden er twee thema-avonden gehouden voor de
vrijwilligers; één ervan in samenwerking met het Streekmuseum De Schippersbeurs in Elsloo.
Jaarlijks worden tentoonstellingen gekoppeld aan een jaarthema. Daarbij wordt aansluiting gezocht op
de landelijke thema's van het museumweekend, de kastelendag en het monumentenweekend.

Rondom het thema worden exposities ingericht en wordt voor passend documentatiemateriaal
gezorgd.
Open dagen vinden plaats tijdens het museumweekend, de kastelendag en het
monumentenweekend. Daarnaast kan op afspraak en tegen betaling de kasteelruïne worden bezocht,
veelal ook in combinatie met een bezoek aan de Brouwerij De Fontein. Het museum kan kostenloos
op woensdag en vrijdag worden bezocht en tevens iedere eerste zondag van de maand. De
Heemkunde kan worden bezocht op de maandagavonden en woensdagmiddagen.
In 2008 is een start gemaakt met het samenstellen van de Canon van Stein, maar dit project is als
gevolg van andere projecten voorlopig opzij gezet.
Nieuwe vrijwilligers worden geïnformeerd en ondersteund door andere vrijwilligers. Waar mogelijk
wordt hen relevant materiaal aangereikt. Er wordt op dit moment niet gericht aandacht besteed aan de
kennisopbouw van de vrijwilligers. Diegene die meer willen weten, doen dit op eigen houtje. Hierdoor
ontstaan er verschillende verhalen, die aan de ene kant een goede indruk geven van de diversiteit van
de stichting en over de breedte van de geschiedenisonderwerpen. Anderzijds sluit de informatie ook
nog niet altijd goed op elkaar aan.
Gewenste situatie en toekomstige ideeën
Lesbrieven
Het is op dit moment niet effectief gebleken om lesbrieven te ontwerpen en om ze aan de man te
brengen. Daarom is het weinig zinvol op eenzelfde weg verder te gaan. Voorgesteld wordt om tot
gerichter contact te komen met de scholen, bij voorkeur met betreffende geschiedenisleraren.
Ook wordt voorgesteld contacten te leggen met studenten van de Geschiedenis opleiding te Sittard.
Het streven moet zijn om scholen en (a.s.) leerkrachten zo ver te krijgen dat zij de verschillende
faciliteiten van de stichting komen bezoeken. Dit zou mogelijk het beste kunnen gebeuren door "kant
en klaar pakketten" aan te bieden aan de leerkrachten van de scholen, zoals dat ook vaak in andere
musea wordt gedaan. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:
a. Nederland in de Prehistorie(museum)
b. 3000 jaar geschiedenis(combi museum, Kasteel, Heemkunde)
c. Middeleeuwen(kasteel)
d. Nieuwe tijd(Heemkunde)
Om een nog uitgebreider pakket te kunnen aanbieden kunnen we ook samenwerken met het
Streekmuseum De Schippersbeurs in Elsloo. Het aanbod kan geconcentreerd worden rondom een
verhaal, afkomstig uit de lokale geschiedenis of de algemene geschiedenis. In dit laatste kunnen ook
scholen buiten de gemeente Stein geïnteresseerd zijn. Het verhaal en het lokale aanbod moet dan op
elkaar afgestemd worden. Wel moet er een onderscheid gemaakt worden voor het basis en voortgezet
onderwijs.
Begin 2014 zijn vanuit de scholengemeenschap Groenewald twee initiatieven genomen.
Een project heeft plaatsgevonden, waarbij vier vakken met elkaar geïntegreerd zijn en leerlingen in
een drietal groepen met de lokale geschiedenis werden geconfronteerd. Een groep had een
geïntegreerde opdracht in Beek, de tweede groep in Elsloo, de derde groep in Stein. Het aanbod
bestond uit een combinatie van een museumbezoek, wandeling door het oude dorp, kerkhof en/of
ruïne, gestuurd en verbonden door de schoolopdracht.
Bij een tweede project staat vooral de heraldiek centraal en het zelf ontwerpen en maken van een
familiewapen. Aan dit project zijn diverse activiteiten en lessen verbonden. De start van het project
heeft plaatsgevonden op de kasteelruïne, waar het project ook wordt afgesloten middels een expositie
van de zorf gemaakte wapens.
Bij beide projecten hebben vrijwilligers van de stichting een rol gehad bij de voorbereiding en/of
uitvoering.
Het project Canon van Stein zal in de toekomst worden afgerond.
Open dagen worden gecontinueerd. Tevens wordt opnieuw bezien of tijdens de zomermaanden de
kasteelruïne opengesteld kan worden voor rondleidingen op de zondagmiddagen. Ook wordt bezien of
er arrangementen kunnen worden ontwikkeld, waarbij een aantal activiteiten gecombineerd worden

(v.b. wandeling door Oud Urmond, Elsloo of kasteelpark, in combinatie met bezoek aan het
kloosterkerkhof, kasteelruïne, één van de musea, eventueel in combinatie met activiteiten bij de
brouwerij de Fontein).
Educatie nieuwe vrijwilligers. Wenselijk is dat de kennis van de gidsen en vrijwilligers gedeeld wordt,
allereerst door ieders vertelde verhaal op te schrijven of op te nemen. Er is veel kennis bij een ieder
aanwezig, maar om deze over te dragen lukt niet altijd even goed. Dit materiaal kan zeker goed
gebruikt worden om nieuwe gidsen in te werken. Voor het kasteel is al een en ander opgeschreven,
voor het museum geldt dit in mindere mate. Zonder een goed verhaal / naslagwerk is het moeilijk
nieuwe vrijwilligers in te werken.
Kennisopbouw van de vrijwilligers. De sectie heeft niet alleen als doel om scholen en andere educatie
aan te trekken om leerlingen en studenten te voorzien van informatie, het heeft tevens als doel om de
vrijwilligers die bij de stichting aangesloten zijn van kennis te voorzien, en verder inzicht te geven over
de spullen en de bijhorende geschiedenis welke bij de collecties van zowel museum, heemkunde en
ruïne behoort. Om dit te bewerkstelligen, is de sectie van plan om per kwartaal een activiteit te
organiseren, waarbij een bepaald thema aan het licht gehouden wordt, en waar men tevens iets van
kan opsteken, door het terug te koppelen aan de eigen collectie. Het streven is om dit tegen minimale
tot geen kosten buitenshuis te doen, en daar waar noodzakelijk is een bijdrage te vragen van de
vrijwilligers om kostendekkend te acteren.
Een tweede activiteit dat hier aan gekoppeld kan worden is het organiseren (3 keer per jaar) van een
lezing (als het nieuwe museum gereed is) door een “expert” over een bepaald kennisgebied, welke
toegankelijk zou moeten zijn voor onze vrijwilligers (zonder kosten), en buitenstaanders (tegen geringe
betaling?)
De derde activiteit wordt gekoppeld aan het jaarthema, en bestaat uit het volgende bepalen van het
jaarthema (december), bepalen hoe het thema binnen de collectie past (januari), maken van een
wisseltentoonstelling (februari) en het laten lopen van de tentoonstelling (van Museumweekend tot
Monumentenweekend). Het kan gekoppeld worden aan een korte publicatie over het onderwerp,
zodat er minimaal een keer per jaar een artikel uitkomt namens de stichting, en wat mogelijk
gepubliceerd kan worden (jaarboek van Zwentibold, kwartaalblad van het IVN, etc)
Activiteiten 2014: sectie Onderwijs en educatie
-

Initiatieven ondersteunen vanuit scholen / leerkrachten, om het beschikbare cultuurhistorisch
erfgoed toegankelijk te maken.
Project Heraldiek samen met de leerkrachten van Groenewald uitwerken
De eerste arrangementen / "kant en klaarpakketten" samenstellen.
Jaarthema systematisch uitwerken en zorg dragen voor een publicatie van een thema-uitwerking.
Opnemen, inventariseren en uitwerken van voorlichtingsmateriaal, zoals gidsen en vrijwilligers dit
nu gebruiken bij de rondleidingen.

Sectie collectiebeheer
De huidige situatie
-

-

Bidprentjes. Dit betreft een particuliere collectie van de gebroeders Kersemakers. Zij hebben een
groot deel van hun collectie gescand en voor de gemeenschap ter beschikking gesteld. Gescande
bidprentjes zijn gekoppeld aan genealogische gegevens, die via de LGGI en via de website van
de Heemkunde (www.maaskentjers.nl) te raadplegen zijn. Via deze weg zijn ze ook te bestellen bij
de gebroeders Kersemakers.
Beeldbank.
o De stichting bezit een groot aantal ansichtkaarten en foto’s, afkomstig uit de collectie van
Pater Munsters. Deze kaarten en foto’s zijn grotendeels gedigitaliseerd en zijn onder meer
gebruikt bij de totstandbrenging van de boeken. De fotoalbums zijn vernietigd (slijtage), de
foto’s en kaarten zijn op jaar gesorteerd en zitten in (niet zuurvrije) plastic mapjes en ordners.
Hier moet nog een structurele oplossing voor worden gevonden.

De sectie Heemkunde, maar met name de gebroeders Kersemakers beschikken over een
enorme collectie beeldmateriaal (foto's, ansichtkaarten). Gedeeltelijk zijn ze op de website van
de sectie geplaatst. Vanaf 2013 worden er ook bijeenkomsten georganiseerd in
verzorgingshuizen, alwaar men in de gelegenheid wordt gesteld foto te laten scannen ten
behoeve van de Beeldbank en tevens worden foto's tentoongesteld met het doel namen van
personen e.d. te achterhalen.
o Binnen de sectie Heemkunde zijn duizenden foto’s gescand die afkomstig zijn van de
gemeente Stein. Er zijn geen afspraken gemaakt over het gebruik van de foto's.
o Er zijn geen afspraken gemaakt hoe we gemaakte foto's willen verzamelen, indexeren en
beheren, evenmin over het gebruik en kopiëren van de foto's.
Digitale collectie museumobjecten.
o Tal van museumobjecten zijn gefotografeerd en opgeslagen in een digitaal bestand, maar niet
helder is welk deel van de collectie is gefotografeerd en welk deel niet. Los daarvan zijn er
ook foto's gemaakt ten behoeve van de digitale registratie van de museumobjecten.
Voorwerpen op de kasteelruïne zijn niet systematisch gefotografeerd. Er zijn wel tal van foto's,
maar deze zijn niet volgens een bepaalde systematiek opgeslagen.
Bibliotheek
o De (boek)collectie van de Heemkunde Stein is geïndexeerd in "Bookcollector". De boeken zijn
fysiek grotendeels opgeslagen in de werkruimte van de Heemkunde en gedeeltelijk (tijdelijk)
bij het EHC te Born. De (boek)collectie van de Heemkunde Elsloo (dat voor een groot deel
bestaat uit kopieën) is deels geïndexeerd, maar heeft waterschade opgelopen. Bezien moet
worden wat bewaard moet / kan blijven of evt. vernietigd.
o De (boek)collectie van pater Munsters was gedeeltelijk geplaatst in het museum. De hier
geplaatste boeken hadden direct betrekking op de kernactiviteiten van de stichting en het
gebruik is bedoeld voor direct betrokkenen. Deze boeken zijn tijdens de verbouwing
opgeslagen bij het EHC te Born en na de verbouwing opnieuw in het museum komen ze terug
in het museum. Een tweede deel van de collectie van pater Munsters stond in het depot. Een
deel ervan heeft waterschade opgelopen. Tevens zijn er boeken bij met een hoge antiquaire
waarde. Bezien moet worden welke boeken binnen de stichting dubbel zijn, resp. binnen de
stichting behouden moeten blijven. Onbekend is of alle boeken geïndexeerd zijn.
o Over de toekomstige centrale / decentrale opslag van de boeken zijn geen afspraken
gemaakt. Evenmin over de toegankelijkheid en de uitleen van de (boek)collectie.
o Er zijn verschillende lesbrieven op CD-Rom gezet en vermoedelijk ook opgeslagen op de PC
in het museum. Er vindt geen systematisch beheer plaats.
Historisch archief Pater Munsters
o Het papieren archief van pater Munsters is in 50 archiefdozen opgeslagen. Door de
Heemkunde is destijds een index gemaakt. De archiefdozen zijn in het museum geplaatst
(tijdens de verbouwing overgebracht naar het EHC te Born). De bedoeling is dat al deze
dozen terugkomen in het museum omdat het door vrijwilligers regelmatig geraadpleegd wordt.
Museumcollectie
o Digitalisering, indexering en registratie van de objecten. Er is een aanzet gedaan tot
fotograferen, registreren en beschrijven van objecten. Het registratiesysteem is niet
weloverwogen doordacht en de registratie vindt (nog) niet systematisch en gestructureerd
plaats. Wil het museum de erkende status van het museum hebben, dan moet de beschrijving
van de collectie en beheer aan veel voorwaarden voldoen. Het is onmogelijk om aan de
gestelde eisen te voldoen op basis van vrijwilligers. Een niet te bereiken doel.
o Wim Hendriks heeft enkele jaren geleden de collectie van Dokter Beckers beschreven. Deze
teksten moeten in het registratiesysteem worden overgenomen en voorzien van een foto en
nummering van het object. Wim heeft toegezegd ondersteuning te willen bieden bij de keuze
van het registratiesysteem.
o Fysieke collectie Archeologie en Kasteelruïne (opslag, klimaat- en lichtbeheersing en
beveiliging). De collectie was verspreid over het museum, depot en de kasteelruïne. Inmiddels
is een deel van de collectie tijdelijk ondergebracht bij het EHC te Born. In het nieuwe museum
zal een belangrijk deel van de collectie zowel tentoongesteld worden alsmede opgeslagen in
het depot, waar sprake zal zijn van klimaatbeheersing. Het museum zal evenals nu, beveiligd
worden. De collectie die op de kasteelruïne ligt in afgesloten ruimtes in afgesloten vitrines.
Collectie Heemkunde Elsloo
o De collectie van de Heemkunde Elsloo bestaat hoofdzakelijk uit een grote collectie
Maaskeien. Deze liggen nu opgeslagen in één van de kelders op de kasteelruïne. Besloten
o

-

-

-

-

-

-

-

-

moet worden of deze worden uitgestald in bijv. de achterste kelder van de kasteelruïne (mist
deze daarvoor is aangepast en ingericht en ook een beschrijving beschikbaar is van deze
collectie), dan wel in de "beeldentuin", bij het museum.
Restauratie
o Niet inzichtelijk is op basis van welke overwegingen voorwerpen ter restauratie zijn afgegeven,
hoe de uitgeleende voorwerpen zijn geregistreerd en welke afspraken er zijn gemaakt t.a.v. de
(duur van de) restauratie. Restauratiekosten worden hoofdzakelijk betaald via het Prins
Bernhardfonds.
Uitlening
o Er worden voorwerpen uitgeleend aan musea en scholen. Er is nog geen sprake van
eenduidigheid op welke wijze deze uitgeleende voorwerpen zijn geregistreerd en welke
uitleenovereenkomst hieraan ten grondslag ligt.
Voorraadbeheer
o Er is geen sprake van een systematisch beheer van de voorraad boeken en folders en CDroms.

Activiteiten 2014: sectie Collectiebeheer
-

-

-

Als het museum wordt opgeleverd, moet elk object worden gefotografeerd en beschreven in een
definitief te bepalen registratiesysteem, vóórdat het in de vitrine of in het depot wordt geplaatst. Er
zal systematisch gewerkt moeten worden aan het registreren en beschrijven van de totale
museum- en kasteelcollectie.
Alle boeken moeten, voordat ze opnieuw in het museum in de schappen worden geplaatst,
worden / zijn geïndexeerd.
Er moet een duidelijk registratiesysteem voorhanden zijn met betrekking tot
o de uitleen van voorwerpen (andere musea, restauratie e.d.)
o de uitleen van boeken en archiefstukken
o de inleen van voorwerpen
Een bewust beleid moet worden gevoerd op welke wijze gedigitaliseerde foto's wordne
gepubliceerd op ondermeer de website (beeldbank) van de stichting en op welke wijze deze
beschermd worden, kopieerbaar of bestelbaar.
Besloten moet worden op welke wijze en waar de collectie Maaskeien worden tentoongesteld

Sectie ICT
Huidige Situatie
-

-

Website
De website "Acheologiestichtingstein.nl" voldoet niet meer aan de huidige organisatiestructuur. Op
dit moment is de website tweezijdig opgezet, waarbij er een groot onderscheid gemaakt wordt
tussen museum en kasteel. De sectie Heemkunde welke inmiddels een onderdeel van de
stichting is, is als aparte button opgenomen, en wordt doorgeleid naar hun eigen website , zonder
in het eigen gedeelte te blijven. Bezoekers van de website kunnen de juiste inhoud op deze
manier niet meer gemakkelijk vinden. Door deze opzet is het ook moeilijk om de website te
voorzien van nieuw materiaal en de juiste nieuwsberichten
Voorzieningen Museum
In het museum is op dit moment minimaal iets geregeld ten aanzien van ICT voorzieningen. Bij de
receptie is er een PC geplaatst, en in de museumruimte is een beamer aanwezig om presentaties
op te geven. Vrijwilligers kunnen dan hun eigen laptop meenemen en via de beamer de
presentatie verzorgen.
In het museum is alleen Internet aanwezig op de PC welke bij de receptie staat. Deze aansluiting
is niet universeel, en kan dus alleen op deze PC gebruikt worden.
Er is een telefoon aanwezig bij het museum. Ook staat er een verouderde kopieer machine,
zonder print functionaliteiten.
De ICT voorzieningen in het museum zijn zwaar verouderd. De huidige cultuur vraagt om mobiele
technieken, en internet ter plekke. Het snel even iets opzoeken voor de verduidelijking is niet

-

-

mogelijk, en ook het raadplegen van een digitaal archief behoort niet tot de mogelijkheden. Om
voorbereid te zijn voor de toekomst is het noodzakelijk om de juiste maatregelen hier in te treffen.
Voorzieningen Heemkunde.
De sectie Heemkunde heeft een verouderde situatie tav ICT. Er zijn een tiental PCs welke lokale
opslag hebben, en een tot server omgetoverde zware PC die voor bepaalde doeleinden gebruikt
wordt. De opslag hiervan gebeurt op de server, maar alleen voor die doeleinden. Nagenoeg geen
van de PCs deelt de opslag van gegevens, waardoor al deze gegevens decentraal gezocht moet
worden, en niet toegankelijk is voor diegene die niet achter deze PC zit.
Er is een verouderde Printer aanwezig, welke reeds over de onderhoudsgrens heen is.
De sectie Heemkunde heeft een groot digitaal archief, welke de volgende elementen bevat:
o Kadastrale atlas
o archief genealogie
o historisch archief pater Munsters
o fotoarchief
o bibliotheek
o inventarisatie Heemkunde Elsloo
o archief bidprentjes (particuliere collectie van fam.Kersemakers)
o digitale informatie over Straatnamen
o anders
Ook zijn alle titels van de boeken die aanwezig zijn bij de sectie Heemkunde opgenomen in het
programma " Bookcollector".
ICT Voorzieningen Ruïne
Er zijn op dit moment geen ICT voorzieningen op de Ruïne.

Toekomstige Situatie
-

-

Website
Door de recente en mogelijke toekomstige uitbreiding van de Stichting in de komende jaren doet
de noodzaak voelen voor een geheel nieuwe opzet van de website. De twee (drie) splitsing moet
verdwijnen, en alle centrale informatie moet ook centraal te vinden zijn. Verder zal de website
gemak moeten dienen.
o Toegankelijkheid. Een belangrijk aspect is dat de website een vrij toegankelijke deel krijgt, en
daarnaast een afgesloten deel, waar de vrijwilligers bij hun gegevens kunnen komen. Dit
afgesloten deel zal dat een centraal gedeelte bevatten, waar o.a. de notulen van de
vergaderingen gevonden kunnen worden, een kalender met bezetting en rondleidingen en
andere evenementen en zo voort te vinden zijn. Het zal tevens een persoonlijk gedeelte
bevatten, dat toegang zal geven tot de opgeslagen documenten op de persoonlijke schijf (zie
hieronder meer). Een derde aspect van het gesloten gedeelte is de 'werkgroep structuur'
waar men lid van is. Hier zal men dan de specifieke werkgroepgegevens kunnen vinden welke
door de werkgroep aangemaakt worden. Deze laatste twee koppelingen zijn voorzien in een
latere fase van het website project.
o Technisch. Het zal voor de gebruikers transparant moeten zijn hoe de website is opgebouwd,
en iedere browser zal de website moeten kunnen benaderen. Ook zal het afgeschermde
gedeelte op deze manier opgebouwd moeten worden. Voor deze reden is het CMS systeem
Drupal gekozen om de website in op te bouwen. Drupal zorgt voor een transparante opbouw
op basis van Templates, en schaalbare modules, waardoor het voor de gebruiker gemakkelijk
opgezet kan worden, en voor de beheerder eenvoudig te beheren zal zijn.
Voorzieningen Museum en Heemkunde
De afwezigheid van ICT voorzieningen in het huidige museum en de op handen zijnde verbouwing
van het museum geeft de gelegenheid om de ICT voorzieningen op de juiste manier te
beschouwen.
o Serverruimte. In het nieuwe museum zal een serverruimte ingericht moeten worden. De
specificaties van deze serverruimte is opgenomen in het document “Uitbreiding museum –
plan ICT” en is voor het gemak ook als appendix aan dit document gehangen.
o Netwerk voorzieningen. Op dit moment is er geen computernetwerk aanwezig. Omdat er
gekozen wordt voor de centrale opslag van gegevens, is het noodzakelijk om de juiste
netwerkinfrastructuur aan te leggen. Tevens is er behoefte aan een draadloos netwerk om
bezoekers en vrijwilligers te voorzien van toegang tot het netwerk en het internet.

-

Voor het netwerk zal enige apparatuur aangeschaft moeten worden. Welke appararatuur dit is,
is beschreven in het document “Uitbreiding museum – plan ICT”. De netwerk bekabeling zal
geïntegreerd moeten worden met de rest van de bouw, door middel van de juiste kabelgoten
en een serverruimte.
o Computer voorzieningen. Daar de sectie Heemkunde een eigen ruimte heeft om haar
werkzaamheden te doen in het toekomstige museum, en het gebouw haar museum functie
bewaard, is het noodzakelijk om alle benodigde gegevens centraal beschikbaar te stellen. Dit
kan door middel van een zogeheten “File Server” (bestanden server). Deze server zal dan
tevens zorg dragen voor de authenticatie van de gebruikers.
Door alle gegevens centraal op te slaan, is de werkgroep ICT in staat om de te gebruiken PC’s
eenduidig in te richten. Ook wordt het dan mogelijk om van huis uit bij de gegevens te komen
waar men recht op heeft om in te zien. De vrijwilligers worden dan ook in staat gesteld om
overal achter een willekeurige PC plaats te nemen, en van hier uit bij de gegevens te komen
welke zij nodig hebben.
Een koppeling die hier bij gaat helpen is de mogelijkheid om gebruik te maken van de servers
van het EHC. De mogelijkheden van deze koppeling en welke gegevens op deze manier
ontsloten worden, zal op 21 oktober aanstaande besproken worden. Getracht wordt om in
eerste instantie zoveel mogelijk te ontsluiten via het EHC. Het idee echter is om in de
toekomst dit archief lokaal te ontsluiten om het gebruikersgemak van de vrijwilligers te
verhogen en het intellectueel eigendom te bewaken.
Door de aanschaf van een netwerk printer wordt mogelijk om centraal de afdrukken af te
drukken. Hierdoor wordt het gemak van de vrijwilligers verhoogd.
Voorzieningen Ruïne.
De wens bestaat om de Ruïne beter te exploiteren. De aanleg van een ruimte voor het vertonen
van films, het geven van presentaties en ander zaken is dan ook kenbaar gemaakt bij de
werkgroep Ruïne. Welke ICT voorzieningen hiervoor noodzakelijk zijn, is op dit moment niet te
voorzien. Een van de wensen is echter dat er als deze ruimte gerealiseerd wordt, er een
verbinding komt met de ICT systemen in het museum. Ook is het wenselijk dat er een draadloos
netwerk in de ruïne komt om bezoekers het gemak van het internet te bieden.
o Digitaal archief. Er zijn meerdere digitale archieven binnen de stichting. Om kostenbesparend
te werken, is het in eerste instantie de bedoeling om deze archieven te ontsluiten via het EHC
(bespreking op 21 Oktober 2013). Nadat we de geplande server uitbreiding hebben
doorgevoerd, is de stichting in staat om alle archieven in eigen beheer te nemen. Hierdoor
wordt het mogelijk om een gehele integratie van website, archieven, en lokale data te maken
en te ontsluiten via het besloten gedeelte van de website. Hierdoor kan men eenvoudiger bij
de gegevens van zichzelf, de stichting enzovoort.
Er zal voor het digitaal archief gekeken moeten worden wat er precies in dit archief
aangeboden moet worden bij het EHC, en wat in eigen beheer moet blijven. Een speciale
commissie (nog op te richten) zal hierover een uitspraak moeten doen

Activiteiten 2014: sectie ICT
Website
- Besluitvorming over bouw of gebruik bestaande template
- Besluitvorming te gebruiken modules voor de website
- Implementatie van Template
- Aanschrijven hoofden van secties voor Copy voor de website
- Presentatie en akkoord template
- Aan leveren Copy voor de website aan hoofd PR voor redactie
- Opbouw Publieke gedeelte van de Website
- Redactie van aangeleverde Kopij
- Publiek gedeelte gereed
- Presentatie en akkoord Publieke gedeelte website
- Bepalen en invoer modules voor besloten gedeelte
- Opbouw Besloten gedeelte
- Presentatie en akkoord Besloten gedeelte website
- Bepalen welke modules nog ontbreken en opbouw van deze
Voorzieningen Museum en Heemkunde

-

Bepaling plaatsing serverruimte
Aanleg netwerk bekabeling
Aanschaf apparatuur
Opleveren design documentatie
Inrichting apparatuur
Opbouw van het Netwerk
Opbouw server kast
Inrichten PCs en werkplekken

Voorzieningen Ruïne.
- Nog nader te bepalen

Sectie PR.
Huidige situatie:
Media worden momenteel met name geïnformeerd over het Museumweekend, de Kastelendag, het
Monumentenweekend, opknapwerkzaamheden op het kloosterkerkhof en extra activiteiten.
Media die daarbij gebruikt worden zijn de Limburgse kranten, streekbladen, gemeentelijke kranten, de
Lokale Omroep Stein, TV Limburg, L1, en Belgische streekkranten (Limburg). Ook via de website
Website van de stichting, maar plaatsing van informatie verloopt nog moeilijk
Het merendeel van de graven op het kloosterkerkhof zijn geadopteerd. Het secretariaat, de
penningmeester en een derde lid van het bestuur beheer de adoptiegraven en het adoptantenbestand.
Zij zorgen voor administratie en correspondentie.
Publicaties: in 2011 en 2012 zijn er twee boeken verschenen. Een over de geschiedenis van kasteel
Stein en zijn bewoners en een over het kloosterkerkhof bij kasteel Stein.
Donateurs en vrienden: Wordt op dit moment niet actief aan gewerkt.
Deelname aan de werkgroep toerisme “Maaskentj”. De sectiecoördinator is bestuurslid van deze
werkgroep.
Gewenste situatie:
Mediaverzorging door de coördinator na aanlevering van kopie door de betreffende sectie.
Publicaties: Samen met coördinatoren van diverse secties werken aan publicaties.
Donateurs en vrienden: Bezien hoe meer donateurs en vrienden kunnen worden binnengehaald.
Activiteiten 2014: sectie PR
-

Afronden en uitgave van het straatnamenboek
Actief websitebeheer, met name als de nieuwe website in de lucht is. Met name bijhouden van het
actuele nieuws.
Een actieve beeldbank op de nieuwe website, om de activiteiten en bezienswaardigheden van de
stichting en de gemeente Stein goed te promoten.
Uitbrengen van een folder, waarin de activiteiten van de stichting helder worden verwoord.
Samenstelling van de folder mogelijk in samenwerking met de VVV. Zorg dragen voor verspreiding
van foldermateriaal bij voorlichtingspunten, musea, hotels e.d.

Samenvattend: activiteiten 2014 / Jaarplan 2014
Activiteiten 2014: algemeen
-

-

ondersteuning en begeleiding van de educatief medewerker;
het jaarlijks organiseren van minimaal vier vergaderingen voor de vrijwilligers;
het jaarlijks organiseren van een uitstapje voor de vrijwilligers;
het jaarlijks organiseren van twee thema-avonden voor vrijwilligers; één in samenwerking met het
Streekmuseum De Schippersbeurs te Elsloo.
het zorg dragen voor een jaaragenda en jaarplanning.
openstelling van de kasteelruïne tijdens het museumweekend, de kastelendag en het
monumentenweekend. Openstelling voor aanvragen voor rondleidingen of het maken van
bruidsreportages. Tevens -indien mogelijk- openstelling van de kasteelruïne tijdens de
vakantieperiode op de zondagmiddagen.
openstelling van het Archeologiemuseum op de woensdag en vrijdag en de eerste zondag van de
maand.
toegankelijkheid van de Heemkunde op de maandagavonden en woensdagmiddagen.
toegankelijkheid van de website van de stichting.

Activiteiten 2014: Bestuur
-

-

Op initiatief van de gemeente Stein zal samengewerkt gaan worden met andere cultuurhistorische
organisaties binnen de gemeente Stein. De stichting zal participeren en de Begeleidingsgroep
Cultureel Erfgoed en het Cultuurcafé en minimaal tweejaarlijks zal een delegatie van het bestuur
een gesprek met de wethouder hebben onder meer over de voorgenomen plannen.
Verwerven van subsidies en donaties ten behoeve van de nieuwbouw van het museum
Formaliseren van de nieuwe stichting. Statutenwijziging
Heropening van het Archeologiemuseum, najaar 2014. Naamsbekendheid van de nieuwe
stichting. Openen van de vernieuwde website van de stichting.

Activiteiten 2014: sectie PR
-

Afronden en uitgave van het straatnamenboek
Actief websitebeheer, met name als de nieuwe website in de lucht is. Met name bijhouden van het
actuele nieuws.
Een actieve beeldbank op de nieuwe website, om de activiteiten en bezienswaardigheden van de
stichting en de gemeente Stein goed te promoten.
Uitbrengen van een folder, waarin de activiteiten van de stichting helder worden verwoord.
Samenstelling van de folder mogelijk in samenwerking met de VVV. Zorg dragen voor verspreiding
van foldermateriaal bij voorlichtingspunten, musea, hotels e.d.

Activiteiten 2014: sectie Archeologie
In 2014 staan voor de sectie de volgende activiteiten en aandachtsgebieden centraal:
- de verbouw van het Archeologiemuseum. Van april tot en met oktober 2014 is het museum
gesloten en vindt de verbouwing plaats. Het bouwproject wordt gecoördineerd door de voorzitter
van de stichting. De sectiecoördinator coördineert de activiteiten van drie werkgroepen:
o de werkgroep ontruiming
o de werkgroep inrichting museum
o de werkgroep inrichting werkruimtes en depot
- bij de inruiming van de collectie in het verbouwde museum streven naar inventarisatie,
digitalisering en beschrijven van de collectie
- uitleen van collectiestukken uit de Merovingische tijd aan de Universiteit Leiden en
- participatie in het project Archeopark
- participatie in het project Bandkeramiek (Erfgoedlabel)

Activiteiten 2014: sectie Kasteel en Groen
Algemeen
- Verbeteren toegankelijkheid kasteelruïne
- Opstellen informatiebord bij de brug en op de parkeerplaats (ANWB-informatiebord)
- Goede bewegwijzering naar locatie
- Schaalmodel van het kasteel.
- Onderzoek Herrensitz
- Versterken social media
Kasteelruïne
- Kelder rode toren.
o Opknappen treden van de gemetselde trap, renoveren verlichting, rloer herstellen/verbeteren,
herstel torenspits. aanleggen van glasvezel en internetvoorzieningen aanbrengen
- 2e vloer donjon
o Verstevigen balken en vloerdelen, voorziening dichten tochtgaten beide verdiepingen,
plaatsen vitrine kasten, aanpassing verlichting
- 3 kelders naast de donjon
o Waterdicht maken kelderdek, verzorgen van een goede ventilatie, vloeren begaanbaar maken,
verbeteren ingang en zijuitgang, verlichting aanpassen, creëren expositie mogelijkheden
- IJskelder
o Mogelijkheden onderzoeken, Onderzoek Motte onder peil
N.B.: het aanbrengen van veranderingen moet mogelijk in samenspraak gebeuren met de eigenaar
van de kasteelruïne, i.c. de gemeente Stein of de eventuele opvolger Stichting Limburgs Landschap.
Kasteelpark, inclusief kloosterkerkhof
- Eigendomsoverdracht kasteelruïne, kasteelpark en kloosterkerkhof naar de Stichting Limburgs
Landschap, alsmede beheersovereenkomst afsluiten met Stichting Limburgs Landschap
- Onderhoud kloosterkerkhof en beheer adoptanten conform afspraken
- Versterken van de samenwerking met het IVN middels
o wandelroutes
o onderhoud kloosterkerkhof
o nieuw project: herstel trap en voetveer in de Maasband i.s.m. de buurt
Activiteiten 2014: sectie Heemkunde
-

-

Participatie in de nieuwbouwactiviteiten van het Archeologiemuseum en de verhuizing van de
sectie Heemkunde van de tijdelijke huisvesting in het verzorgingshuis De Moutheuvel naar het
verbouwde Archeologiemuseum
Inventarisatie en registratie van de boekencollecties, afkomstig van de voormalige
Archeologiestichting en de heemkundeverenigingen Stein en Elsloo
Inventarisatie van de inbreng van de heemkundevereniging Elsloo
Voortgang met het foto presentatie project "Kenne weer de Steindenaere nog?"
Voortgang met het "Aezelproject"
Het doen verschijnen van het straatnamenboek
Het in samenwerking met het IVN en de buurtbewoners van de Maasband het herstellen van de
trap en het voetveer in Maasband
Het in samenwerking met bewoners van de Maasband samenstellen van een publicatie inzake de
geschiedenis en bewoning van de Maasband
Het ontwikkelen van arrangementen: het programmeren van dagdeelprogramma's, waain een
combinatie van activiteiten worden aangeboden, zoals een wandeling in Oud-Stein in combinatie
met een bezoek aan het Archeologiemuseum, de kasteelruïne en/of kloosterkerkhof, of in
combinatie van activiteiten van een wandeling in Urmond en/of Oud-Elsloo, al dan niet in
combinatie met het Streekmuseum en/of de Sint Augustinuskerk in Elsloo of de Sint Martinuskerk
in Stein. De arrangementen kunnen ook worden ontwikkeld met commerciële instellingen of
bedrijven zoals de Brouwerij De Fontein.
Promoten van het genealogieprogramma: Leer Genealogie in vijf stappen

Activiteiten 2014: sectie Onderwijs en educatie
-

Initiatieven ondersteunen vanuit scholen / leerkrachten, om het beschikbare cultuurhistorisch
erfgoed toegankelijk te maken.
Project Heraldiek samen met de leerkrachten van Groenewald uitwerken
De eerste arrangementen / "kant en klaarpakketten" samenstellen.
Jaarthema systematisch uitwerken en zorg dragen voor een publicatie van een thema-uitwerking.
Opnemen, inventariseren en uitwerken van voorlichtingsmateriaal, zoals gidsen en vrijwilligers dit
nu gebruiken bij de rondleidingen.

Activiteiten 2014: sectie Collectiebeheer
-

-

-

Als het museum wordt opgeleverd, moet elk object worden gefotografeerd en beschreven in een
definitief te bepalen registratiesysteem, vóórdat het in de vitrine of in het depot wordt geplaatst. Er
zal systematisch gewerkt moeten worden aan het registreren en beschrijven van de totale
museum- en kasteelcollectie.
Alle boeken moeten, voordat ze opnieuw in het museum in de schappen worden geplaatst,
worden / zijn geïndexeerd.
Er moet een duidelijk registratiesysteem voorhanden zijn met betrekking tot
o de uitleen van voorwerpen (andere musea, restauratie e.d.)
o de uitleen van boeken en archiefstukken
o de inleen van voorwerpen
Een bewust beleid moet worden gevoerd op welke wijze gedigitaliseerde foto's wordne
gepubliceerd op ondermeer de website (beeldbank) van de stichting en op welke wijze deze
beschermd worden, kopieerbaar of bestelbaar.
Besloten moet worden op welke wijze en waar de collectie Maaskeien worden tentoongesteld

Activiteiten 2014: sectie ICT
Website
- Besluitvorming over bouw of gebruik bestaande template
- Besluitvorming te gebruiken modules voor de website
- Implementatie van Template
- Aanschrijven hoofden van secties voor Copy voor de website
- Presentatie en akkoord template
- Aan leveren Copy voor de website aan hoofd PR voor redactie
- Opbouw Publieke gedeelte van de Website
- Redactie van aangeleverde Kopij
- Publiek gedeelte gereed
- Presentatie en akkoord Publieke gedeelte website
- Bepalen en invoer modules voor besloten gedeelte
- Opbouw Besloten gedeelte
- Presentatie en akkoord Besloten gedeelte website
- Bepalen welke modules nog ontbreken en opbouw van deze
Voorzieningen Museum en Heemkunde
- Bepaling plaatsing serverruimte
- Aanleg netwerk bekabeling
- Aanschaf apparatuur
- Opleveren design documentatie
- Inrichting apparatuur
- Opbouw van het Netwerk
- Opbouw server kast
- Inrichten PCs en werkplekken
Voorzieningen Ruïne.
- Nog nader te bepalen

