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Samen voor springlevende monumenten
20 jaar Cultuurfondsen voor Monumenten

Monumenten maken ons land mooi. Ze geven kleur aan een dorp, stad of regio. Deze prachtige gebouwen 

willen wij behouden voor toekomstige generaties. Samen met u hebben we sinds de start van de 

Cultuurfondsen voor Monumenten meer dan 700 monumenteigenaren kunnen ondersteunen bij de restauratie 

van hun boerderij, school, kerk of ander monument. Daar zijn we enorm trots op.

Revolverend fonds

Een landgoed waar nu zorg wordt verleend. Of een voormalige school die dé ontmoetingsplek van het dorp is 

geworden. Steeds meer cultureel maatschappelijke projecten zijn mogelijk gemaakt door de Cultuurfondsen 

voor Monumenten. Bovendien besteden wij nu voor de tweede keer dezelfde euro uit de succesvolle 

revolverende fondsen, een duurzame financieringsvorm waarbij de op leningen betaalde aflossing en rente 

terugvloeit in het fonds en kan worden ingezet voor nieuwe projecten. Voorbeelden van de impact van de 

Cultuurfondsen voor Monumenten in uw provincie leest u verderop. 

Stimuleren verduurzaming en herbestemming

Wij geloven in de kracht van samenwerking met provincies en private partners om het waardevolle karakter dat 

erfgoed aan regio’s geeft te versterken. Door de herbestemming en verduurzaming van monumenten te 

stimuleren leveren wij een bijdrage aan de Europese energiedoelstellingen en versterken wij de innovatiekracht 

van de provincies. Het is dan ook prachtig om te zien hoe de provincies Friesland, Groningen en Overijssel 

eigenaren naast restauratie ook bij verduurzaming en herbestemming ondersteunen. Op basis van de goede 

ervaringen van deze provincies willen we dit graag uitrollen naar álle Cultuurfondsen voor Monumenten. 

Monumenten klaar voor de toekomst

Het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nationaal Restauratiefonds zetten zich blijvend in om eigenaren te 

ondersteunen bij het springlevend maken van monumenten. De belangstelling voor de Cultuurfondsen is groot. 

De maatschappelijke opgave ook. Er zijn nog talloze monumenten die wachten op een nieuwe bestemming of 

op verduurzaming om zo klaar te zijn voor de toekomst. Wat zou het mooi zijn als wij samen met uw provincie 

met de Cultuurfondsen voor Monumenten nog meer erfgoedprojecten mogelijk kunnen maken. Laten we dat 

samen gewoon gaan doen! 

Cathelijne Broers Kees-Jan Dosker   

Directeur Prins Bernhard Cultuurfonds Directeur Nationaal Restauratiefonds



Gedeputeerde Roy de Witte van de Provincie
Overijssel is als bestuurder betrokken bij erfgoed en
cultuur én bij leefbaarheid en sociale kwaliteit. ‘Die
combinatie is geen toeval. Erfgoed bepaalt het DNA
van een gebied en de identiteit van de mensen die er
wonen. Erfgoed bindt en verbindt mensen.’

Het wordt te veel gezien als iets met een grijs verleden, terwijl erfgoed juist nú geleefd moet worden. Erfgoed heeft een verhaal, 
maar meer nog een functie in het heden nodig. Het liefst met een link naar het sociaal domein.

Kijken naar opgaven in een dorp of gebied
Ik denk dat er te veel gekeken wordt vanuit het gebouw, of wat breder gesteld: vanuit de fysiek ruimtelijke vraagstukken. Ik zou
veel meer willen kijken naar de opgaven in een bepaald dorp of gebied. En van daaruit kijken naar hoe de gebouwen een rol 
kunnen spelen in de oplossing. Erfgoed moet leefgoed worden. En juist provincies als middenlaag kunnen hier een rol in spelen: 
wij staan wat meer op afstand en kijken iets meer op de lange termijn. Dat is nodig bij transformatieopgaven

Van erfgoed, leefgoed maken
Roy is enthousiast over het Overijsselse Cultuurfonds voor Monumenten, dat ook toegankelijk is gemaakt voor verduurzaming en 
herbestemming. ‘Wij merkten dat er vanuit eigenaren grote behoefte was aan ondersteuning bij herbestemmen en 
verduurzamen. En herbestemmen helpt, want zo kan je van erfgoed weer leefgoed maken. Herbestemde gebouwen kunnen een 
rol spelen bij het oplossen van andere maatschappelijke vraagstukken. Een voorbeeld is De Oale Schole in Lattrop. Daar zit nu een 
B&B in een oud schoolgebouw. Ze zijn continu volgeboekt, dus ze voegen nieuwe economische waarde toe. Maar je ziet ook dat 
er nieuwe sociale verbindingen in de omgeving ontstaan: zo werken in de tuin mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, van 
zorginstelling Avelijn, en er is intensieve samenwerking met andere lokale ondernemers. De herbestemming van dat ene pand 
leidt tot trots en reuring in het dorp.’

‘Het gaat bij de Cultuurfondsen voor Monumenten niet alleen maar om geld, maar 
zeker ook om partnerschap. Je zet er samen de schouders onder, dat is een belangrijke 
succesfactor.’

Gedeputeerde aan het woord
Erfgoed bindt en verbindt

Landelijk instrument
Er zijn provincies die nog geen Cultuurfonds voor Monumenten hebben. Voor hen heeft Roy de Witte een oproep: ‘Alle twaalf 
provincies omarmen hun erfgoed, dat weet ik. Maar als we allemaal dezelfde instrumenten inzetten, kunnen we als provincies nog 
krachtiger opereren. Als alle provincies meedoen met de Cultuurfondsen voor Monumenten, dan hebben we een landelijk 
dekkend instrument. En ook nog eens een instrument waarbij je hetzelfde geld meerdere keren kan uitgeven. Dat wil ik trouwens
nog wel benadrukken: het gaat bij de Cultuurfondsen voor Monumenten niet alleen maar om geld, maar zeker ook om 
partnerschap. Je zet er samen de schouders onder, dat is een belangrijke succesfactor.’



Extra impuls voor verduurzaming en herbestemming
Het wilde idee voor een Cultuurfonds voor Monumenten ontstond 20 jaar geleden op initiatief van het
Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nationaal Restauratiefonds. In die tijd was er al wel ondersteuning
voor eigenaren van rijksmonumenten, maar nog niet voor al die andere betrokken
monumenteigenaren. Inmiddels hebben bijna alle provincies, op drie na, een eigen succesvol
Cultuurfonds voor Monumenten. Omdat veel eigenaren naast restaureren, ook willen verduurzamen en
soms herbestemmen, besloten de provincies Friesland, Groningen en Overijssel dat eigenaren ook geld
kunnen lenen voor verduurzaming en herbestemming van hun monument. Zij stortten voor dat doel in
de afgelopen jaren in totaal 5 miljoen euro bij, waarmee ze twee belangrijke maatschappelijke
vraagstukken aanpakken.

Fleur Cools, relatiemanager Cultuurfondsen voor Monumenten bij het Restauratiefonds: 
“Door Covid-19 hebben we geleerd hoe waardevol ons erfgoed is in je eigen directe omgeving, maar
ook hoe kwetsbaar die omgeving en de mens is. Des te belangrijker om deze betekenisvolle plekken te
behouden door eigenaren en ondernemers te ondersteunen bij het verduurzamen en restaureren van
hun pand zodat deze gebruikt en toegankelijk blijven voor toekomstige generaties. Vanuit het
Cultuurfonds ondersteunen we steeds meer cultureel maatschappelijke projecten en zien we dat de rol
en de betekenis van deze plekken toeneemt in de buurt. Een inspirerend voorbeeld van een geslaagd
duurzaamheidsproject is de Metaal Kathedraal in Utrecht. Deze voormalige kerk brengt duurzaam
ondernemerschap, kunst, cultuur en natuur bij elkaar en zorgt voor sociale cohesie en kwaliteit in de
omgeving.”

Cultuurfondsen voor Monumenten
Samenwerken aan cultureel maatschappelijke projecten
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DE CIJFERS:
Iedere euro wordt voor 
de 2e keer ingezet



Ook
bijdragen?
Wilt u bijdragen aan deze publiek-private samenwerking? 
Of wilt u meer informatie over samen met impact financieren via de 
Cultuurfondsen voor Monumenten?

Neemt u dan contact op met:
Prins Bernhard Cultuurfonds - Marijke Naber via (06) 29 42 70 94
of met:
Afdeling Partners, Strategie & Ontwikkeling van het
Nationaal Restauratiefonds:
Fleur Cools via (06) 10 70 33 65 of Ina Roeterdink via (06) 23 01 39 97.

Marijke Naber Fleur Cools Ina Roeterdink


