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75 JAAR BEVRIJDING MAASTRICHT

Regionaal Historisch Centrum Limburg | Sint Pieterstraat 5-7 | Zat 14/9 van 14.00 tot 18.00u | Oor-
logsschatten WO2 | op deze middag kunnen mensen bewaard gebleven foto’s, films, brieven, dagboe-
ken en andere documenten uit WO2 voorleggen aan deskundige medewerkers van het RHCL en aanbie-
den voor opname in de publiekscollectie van Limburgse Oorlogsbronnen. Het aangeboden materiaal 
vindt de dag erna tevens zijn weg naar de speciale website Bevrijdingsalbum Limburg. Daarnaast wordt 
voor het eerst een recent teruggevonden film van de bevrijding van Maastricht vertoond en tevens an-
dere originele filmfragmenten uit de oorlog | www.rhcl.nl

Schuilkelder | Goeman Borgesiusplantsoen | Tijdens de WO2 hebben vele duizenden mensen in de 
voormalige vestinggangen een schuilplaats gezocht en aan het einde van de oorlog waren er in de Maas-
trichtse vestingwerken voorzieningen voor meer dan 25.000 personen | Expositie over schuilgelegen-
heden tijdens de WO2, de bevrijding en de Koude Oorlog | Zat 14/09 & Zon 15/09 van 13.00 tot 17.00u | 
www.schuileninmaastricht.nl  

De Kluis in de Grotten Noord | Luikerweg 71: startpunt nabij Chalet Bergrust | Rondleiding o.l.v. 
deskundige gidsen van Maastricht Underground met bijzondere aandacht voor de geschiedenis van 
de Kluis en de Rijksbewaarplaats. Hier werden tijdens de WO2 kunstschatten uit de Rijkscollecties be-
waard, onder meer de Nachtwacht uit het Rijksmuseum | Vrijdag 13/09 om 18.00u en om 19.00u | Reser-
veren is noodzakelijk via: www.exploremaastricht.nl/open-monumentendag-75-jaar-bevrijding

 
Grotten Zonneberg | Slavante 1: startpunt nabij het Buitengoed Slavante | Rondleiding o.l.v. deskundige 
gidsen van Maastricht Underground met bijzondere aandacht voor de geschiedenis van de WO2, toen 
in de Pietersberg een evacuatieplan werd opgezet voor tienduizenden burgers. Aan deze schuilplaats 
herinneren nu nog de ondergrondse bakkerij, een kapel, pompenkamers en vele opschriften. | Zat 14/09 
om 10.00u | Reserveren is noodzakelijk via:
www.exploremaastricht.nl/open-monumentendag-75-jaar-bevrijding



Bron: RHCL - GAM



Groeve De Schark | Mergelweg 359 | Zon 15/09 van 10.00 tot 14.30u | In deze groeve werd in de kerstnacht 
van 1944 de nachtmis bijgewoond door enkele honderden Amerikaanse soldaten. Na afloop van de Kerst-
viering hebben de soldaten hun naam vereeuwigd op een mergelwand  | Rondleidingen ieder half uur o.l.v. 
deskundige gidsen van de Stichting Herdenking Amerikaanse Kerstviering 1944 Schark | Reserveren is 
noodzakelijk via:  www.natuurmonumenten.nl/agend?page=1&wat[]=69&locatie=N_316  

Open huis Elisabeth Strouven Fonds | Abtstraat 3 | Zon 15/09 van 14.00 tot 17.00u | Het Elisabeth Strouven 
Fonds biedt financiële ondersteuning aan organisaties en instellingen in Maastricht en omstreken voor de 
sectoren sociaal & maatschappelijk, kunst & cultuur en natuur & landschap. De nieuwe huisvestiging van 
het fonds dient naast kantoorruimte ook als vergaderlocatie en tentoonstellingsruimte |
www.elisabethstrouvenfonds.nl 

Dominicanenkerk | Dominicanerkerkplein 1 | Zat 14/09 van 9.00 tot 18.00 & Zon 15/09 van 12.00 tot 
18.00u | Expositie ‘Echo uit het Verleden’ met foto’s van Connie Akkermans over de Zusters van de Congre-
gatie Petrus Claver. 

Centre Céramique | Avenue Céramique 50 | Expositie “Vrij” | expositie over 75 jaar vrijheid met verhalen en 
objecten van mensen die de bezetting en de bevrijding van Maastricht nog hebben meegemaakt & exposi-
tie over de Maastrichtse struikelsteentjes | Zat 14/9 & Zon 15/09 van 13.00 tot 17.00u | Rondleiding door de 
expositie:  Zon 15/09: 15.00u o.l.v. Sjoerd Aarts | deelname € 4,50 | Aanmelden via
klantenservice@maastricht.nl

Bron: RHCL - GAM



Wandeling over de Bevrijding van Wyck | vertrek vanaf het Bevrijdingsmonument op het Koningsplein 
| Zat 14/09 om 11.00u | duur ruim anderhalf uur | wandeling ter gelegenheid van 70 jaar bevrijding o.l.v. 
Paul Bronzwaer langs memorabele plekken in Wyck die herinneren aan de WO2  | Reserveren is nood-
zakelijk via: https://survey.enalyzer.com/?pid=s8pps7da 

Bron: RHCL - GAM



Koepelkerk | Heerderweg 1 | Zat 14/09 van 11.00 tot 16.00 & Zon 15/09 van 12.00 tot 16.00u | de Koepel-
kerk werd in 1921 gebouwd in Art-Decostijl door de jonge Maastrichtse architecten Boosten en Ritzen. 
De kerk bezit bijzondere kunstwerken van Charles Vos, Henri Jonas; Charles Eyck en Gène Eggen. Tegen 
de kerk is in 1994 aan de westzijde een gedenksteen geplaatst ter herinnering aan gesneuvelde militai-
ren van het Amerikaanse bevrijdingsleger en van het KNIL.

Schuur en Schop in Oud-Caberg | Van Akenweg 82: ingang via de lichtgroene poort | Zat 14/09 & Zon 
15/09  van 12.00 tot 17.00u | Open Huis van de grote monumentale voorraadschuur die in 2015 door de 
familie Van Dijk werd verbouwd tot een betoverend doorzonpaleis in mediterrane sfeer.

 
Wandeling aan de hand van het fascinerende Oorlogsdagboek van Hette de Jong | o.l.v. Marjorie de 

Jong & Servé Minis | Zat 14/9 om 14.00u | vertrek vanaf het Bevrijdingsmonument op het Koningsplein 
| duur ca. anderhalf uur |  Reserveren is noodzakelijk via: https://survey.enalyzer.com/?pid=r5tup5r7 

Wandeling over de Algemene Begraafplaats in het kader van 75 jaar bevrijding, langs graven van mi-
litairen, verzetsstrijders, burgerslachtoffers en Joodse gedeporteerden | o.l.v. Jef Bartelet van de Werk-
groep oorlogsgraven | Zat 14/9 & Zon 15/09 om 13.00u | vertrek vanaf de ingang aan de Javastraat | duur 
ca.  anderhalf uur. 

Wandeling langs struikelsteentjes in de binnenstad van Maastricht met boeiende verhalen over gede-
porteerden en verzetshelden o.l.v. Erik van Rijsselt | Zat 14/9 om 11.00u | vertrek vanaf de hoek Markt 11-
13 | duur ca. anderhalf uur  |  Reserveren is noodzakelijk via:  https://survey.enalyzer.com/?pid=t2bg7tun

  
Wandeling over de Bevrijding van Maastricht | Zat 14/09 om 14.00u vanaf het Keizer Karelplein | wan-
deling ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding o.l.v. Jac van den Boogard langs memorabele plekken in 
de stad die herinneren aan de WO2 | Duur ruim anderhalf uur  |  Reserveren is noodzakelijk via https://
survey.enalyzer.com/?pid=m6fmpene



Kasteel Borgharen | Kasteelstraat 4 | Zat 14/09 van 10.00 tot 16.00u | Het kasteel waarvan de bouw terug-
gaat tot de 13de eeuw wordt gerestaureerd met hulp van een dertigtal vrijwilligers. De kademuren worden 
momenteel gerestaureerd onder professionele leiding van aannemer Laudy. Op deze dag kan men onder 
begeleiding van een gids een wandeling door de drooggelegde gracht maken.

Kasteel Vaeshartelt | Weert 9 | buitenhuis en tuin van koning Willem II en Petrus Regout | Zon 15/09 open-
stelling van 12.00 tot 17.00 | activiteiten op locatie: o.a. bezoek aan de vlindertuin & begeleide wandelingen 
om 13.00u van Vaeshartelt naar Villa Kruisdonk olv Jac van den Boogard | Info: www.buitengoedgeulmaas.nl  

Villa Kruisdonk | Kruisdonk 66 | landhuis gebouwd door Louis Regout, oprichter van de Mosa | Zon 
15/09 openstelling van 12.00 tot 17.00 |  activiteiten op locatie: quiz voor kinderen & lezing over de historie 
van het park door landschapsarchitect Barry Kerckhoffs om 14.00 uur & begeleide wandelingen om 13.00u 
vanaf Villa Kruisdonk naar Villa Kanjel olv Servé Minis en om 14.30u vanaf Villa Kruisdonk naar kasteel 
Vaeshartelt olv Jac van den Boogard  | Info: www.buitengoedgeulmaas.nl  & www.villakruisdonk.nl

 
Villa Kanjel | Meerssenerweg 1-3 | het buitenhuis van de familie Regout werd in 1880 gebouwd naar een 

ontwerp van de Akense architect Wilhelm Wickop. Bezoek ook de waardevolle landschappelijk tuinaanleg 
| Zon 15/09 openstelling van 12.00 tot 17.00u | activiteiten op locatie: o.a. creatieve activiteiten voor kinde-
ren rond het thema “Regout”. Barry Kerckhoffs verzorgt een lezing over de tuinen van deze villa. Wande-
ling om 14.30u vanaf Villa Kanjel naar Villa Kruisdonk olv Servé Minis | www.buitengoedgeulmaas.nl

  
Château Jerusalem | Jeruzalemweg 2  | In 1515 heeft Pieter van den Driesch het kasteel laten bouwen, terwijl 
zijn zoon Andries na een reis in het Heilige Land de benaming Jerusalem heeft ingevoerd | Zon 15/09 open-
stelling van het kasteelpark van 12.00 tot 17.00u | Info: www.buitengoedgeulmaas.nl

  
Liberty tours | Zat 14/9 & Zon 15/09 |De stichting Liberty Maastricht organiseert in het herdenkings-

weekend verschillende Liberty Tours met tientallen historische legervoertuigen in de kleding van 1944 | 
www.libertymaastricht.nl 



PROGRAMMA BEVRIJDING BIJ DE BUURGEMEENTES:

MARGRATEN: Vrijheidsmarkt Zaterdag 14 september van 12.00u tot 17.00u ; Liberation Concert op 
de Amerikaanse begraafplaats door de Philharmonie ZuidNederland | Zondag 15/09 om 15.00 uur. Gra-
tis Toegang | www.75jaarliberation.nl    

BEEK: Museum Eyewitness Maastrichterlaan 45, 6191 AB Beek | verschillende exposities nemen de be-
zoekers mee op een reis door Europa langs belangrijke slagvelden van de WO2 |
https://www.eyewitnesswo2.nl/ 

GRONSVELD: Red Horse Liberation Weekend op 13 & 14 & 15 september | Kampement 113th. Cavalry 
Red Horse re-enactmentgroep bij Kaffee Riékelt Rijksweg 184 Gronsveld | Liberation Concert | Rondrit 
WO2 voertuigen | Feestavonden | Gratis Toegang | www.redhorse.be 

Colofon: Samenstelling Servé Minis | Vormgeving Richard Hanssen | Drukwerk  Houx Digiprint


