PERSBERICHT | Verhuizing archief Heerlen van start
Op maandag 8 augustus is de verhuizing van het archief in Heerlen van start
gegaan. De komende maanden worden alle archiefstukken verplaatst van de oude
locatie in het Thermenmuseum naar de nieuwe archiefbewaarplaats in de
Christus Koningkerk in de Heerlense wijk Vrieheide.
Het afgelopen jaar heeft de Gemeente Heerlen deze archiefbewaarplaats gerealiseerd.
Deze zal echter in gebruik worden genomen door het Historisch Centrum Limburg (HCL).
Het HCL krijgt daarmee naast haar vestiging in de Oude Minderbroederskerk in Maastricht
een tweede opslaglocatie die gevestigd is in een kerkgebouw.
De verhuizing
De hele verhuizing wordt overzien door het HCL, dat al sinds de fusie tussen het toenmalig
RHCL en Rijckheyt verantwoordelijk is voor het beheer van de archieven die in Heerlen
liggen opgeslagen. Die verhuizing wordt (na aanbesteding) gedaan door Mondial Movers,
een verhuisbedrijf dat gespecialiseerd is in archiefverhuizingen. Zo heeft Mondial Movers
in de jaren 90 ook al de verhuizing van het voormalig Gemeentearchief Maastricht naar de
Oude Minderbroederskerk uitgevoerd.
Gemiddeld zal er de komende weken iedere week 570 strekkende meter archief worden
verhuisd. In totaal wordt er zo’n 6,5 kilometer archief overgeheveld. Daarmee zijn de
nieuwe depots niet vol, want er is ruimte voor ongeveer 15 kilometer archief.
De verwachting is dat het nieuwe archief in de Christus Koningkerk nog vóór het eind van
het jaar open kan voor bezoekers. Voor de officiële opening wordt nog een datum geprikt.
In de tussentijd is de studiezaal van het archief in het Thermenmuseum gesloten. Het HCL
verwacht geen aanpassingen in de dienstverlening voor haar locatie in Maastricht.
Het pand
De Christus Koningkerk is een rijksmonumentaal kerkgebouw uit 1965 dat midden in
Vrieheide staat. Het gebouw van architect J.J. Fanchamps is een opgetilde kubus van
betonnen kolommen met daartussen glazen bouwstenen. De kerk staat symbool voor de
vooruitstrevende tijdgeest in Zuid-Limburg halverwege de jaren ‘60.
De Gemeente Heerlen heeft de kerk een paar jaar geleden aangekocht om dit symbool te
kunnen behouden en de wijk een impuls te geven. Dat is nu gerealiseerd met de
verbouwing tot een archiefgebouw voorzien van duurzame installaties, een kantoorvleugel
en een openbare studiezaal.
Noot voor redactie
Met kilometers aan archieven, foto's en bronnen is het Historisch Centrum Limburg hét
centrum voor archieven en collecties over de Limburgse historie.
Voor vragen over deze verhuizing kunt u terecht bij:
• Job Nijssen (communicatiemedewerker; nijssen@rhcl.nl).
Bijgevoegd vindt u een viertal foto’s van de onlangs opgeleverde Christus Koningkerk en
de aanvang van de verhuizing. Deze foto’s zijn rechtenvrij te gebruiken.

