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de tijd verbeeld
Heritage in Motion  Time Depicted



Stichting Maastricht Vestingstad
Onze stichting heeft o.a. de doel-
stelling het verkrijgen van kennis
over de vesting Maastricht en de 
verspreiding van deze kennis.
Ze ziet het als haar taak, om met enthousiasme en gedrevenheid,
inwoners en bezoekers en overheid te overtuigen van het belang van
het historisch besef.

U vindt ons op:   www.maastrichtvestingstad.nl
facebookpagina:  Stichting Maastricht Vestingstad – Helpoort
You tube:  vestingwerken Maastricht

Stichting Maastricht Vestingstad
Our objectives include the acquiring of knowledge about the fortress of Maastricht 
and the spreading of this knowledge. We see it as our job, with enthusiasm and passion, 
to convince residents, visitors and the authorities of the importance of the historical 
realisation.
You can find us at:   www.maastrichtvestingstad.nl
Facebook page:      Stichting Maastricht Vestingstad - Helpoort
You tube:      vestingwerken Maastricht

Erfgoed is datgene wat men van de voorouders erft. 
Het belang van erfgoed wordt door een maatschappij bepaald en 
gedragen. Met andere woorden, de term erfgoed wordt 
toegekend aan zaken die mensen waarderen, 
zich mee identificeren en willen bewaren voor 
toekomstige generaties. Als fundament van een 
maatschappij werkt de materie dus ook 
toekomstgericht. 

Maastricht is rijk aan erfgoed. Een viertal 
organisaties wil het rijke verleden van deze stad 
aan zijn inwoners en bezoekers inzichtelijk 
maken door projecten op te zetten die deze 
rijke historie op diverse manieren laat beleven 
en je bewust maakt hoe je dynamiek van de tijd 
beweegt.

Wij willen allerlei activiteiten organiseren in samenwerking met 
organisaties die zich aansluiten bij Erfgoed Beweegt. Zo kan 
iedereen op zijn eigen manier het rijke erfgoed van Maastricht 
en regio ervaren en ontdekken. 

Regionaal Historisch Centrum Limburg
Een archief vol schatten, met onverwachte documenten, verhalen, 
herinneringen en geschiedenis uit Maastricht en Limburg. U kunt hier 
uw eigen onderzoek te doen in archieven en (beeld-)collecties. 

Kom eens langs op : 
www.rhcl.nl en https://www.facebook.com/rhcllimburg 
Of bezoek ons op Sint Pieterstraat 7, 6211 JM Maastricht 
Op dinsdag t/m vrijdag tussen 9.30 uur – 17.00 uur 

Regionaal Historisch Centrum Limburg
An archive filled with treasures, unexpected documents, stories, memories and 
history from Maastricht and Limburg. Come and do your own research in our 
archives and (image) collections.

Visit us at: www.rhcl.nl and https://www.facebook.com/rhcllimburg
Or at Sint Pieterstraat 7, 6211 JM Maastricht
Opening hours: Tuesdays to Fridays between 9.30 am - 5.00 pm

de tijd verbeeld

Heritage is what our ancestors have passed on to us. The importance of heritage is determined 
by the society, and in other words, heritage is used as a label of value to determine what we 
should preserve for future generations. Thus, as a past foundation of our society, it is also 
orientated towards the future. 
Maastricht has a wealthy heritage. Four organisations decided to create projects in which the 
inhabitants and visitors of this city can experience this rich past and become aware of the 
dynamics of time.
We want to organize all kinds of activities in cooperation with organizations that 
wish to join Heritage in Motion. This way, everybody can individually discover 
and experience the rich heritage of Maastricht and her surroundings.
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Stichting  Schatkamer Sint Servaasbasiliek
Een unieke collectie die het religieuze verleden van de stad weerspiegelt.
Bestaande uit onder andere kostbare reliekhouders verzameld door 
de eeuwen heen, middeleeuwse stoffen en uiteraard het borstbeeld en 

de noodkist van de patroonheilige van Maastricht: Sint Servatius.

Bezoek ons op Keizer Karelplein 3, of www.sintservaas.nl
Op maandag t/m zaterdag van 10.00 uur – 17.00 uur.
Op zondag van 12:30uur – 17:00uur.

Stichting Schatkamer Sint Servaasbasiliek
A rare collection reflecting the religious past of the city. It consists of valuable 

reliquaries, silverware, medieval fabrics and, of course, the reliquaries of the 
patron saint of Maastricht, Saint Servatius. On display in a truly unique 
location: the Basilica of Sint Servatius.

Visit us at Keizer Karelplein 3, or www.sintservaas.nl
Opening hours: Monday to Saturday from 10 am to 5 pm

            Sundays from 12:30 to 17:00.

Stichting Science and Industry
De stichting initieërt en participeert in projecten met als doel uniek 
industrieel erfgoed in de regio te behouden en als ontmoetingsplaats 
voor techniek, educatie en cultuur in te richten. Tevens zetten wij 
ons in om de maakindustrie weer een prominente rol te geven. 
Ook ontwikkelen wij toeristische wandelroutes langs industrieel 
erfgoed waarmee we bezoekers en toeristen informeren over de 
ontwikkelingen die de industrie heeft
voortgebracht.

Meer info op: www.scienceandindustry.nl

Stichting Science and Industry
The foundation initiates and participates in projects 
designed to maintain the unique industrial heritage 
in the region.    
It also functions as a meeting place for engineering, 
education and culture.. We make an effort in promoting 
the manufacturing industry and we create walking 
routes along the industrial heritage to inform visitors 
and tourists about the developments realised by this 
industry.




