
Cultuurfonds voor 
Monumenten

Meer dan 20 jaar 
samen met impact 

financieren



Goed nieuws voor Cultuurfondsen voor Monumenten
Nu ook voor verduurzaming en herbestemming

Nederland telt meer dan 140.000 monumenten, ruim meer dan de helft daarvan zijn lokaal beschermde panden, 
zoals gemeentelijke monumenten. Woningen, landgoederen, boerderijen, kerken of industrieel erfgoed. Zij maken 
regio’s extra mooi. Zij maken plekken leefbaarder, vitaler en geven een omgeving het typische karakter dat bij een 
stad, dorp of regio hoort. Ze vertellen verhalen over ons verleden. Verbinden oud en nieuw. Verbinden mensen 
met elkaar. Dat erfgoed willen wij behouden. Samen met uw provincie werken wij daar al meer dan 20 jaar aan in 
de Cultuurfondsen voor Monumenten.

En er is goed nieuws over de Cultuurfondsen voor Monumenten te melden! In alle negen provincies met een 
Cultuurfonds voor Monumenten, ook in de uwe, kunnen monumenteigenaren nu ook een laagrentende lening 
aanvragen voor de verduurzaming of herbestemming van hun pand. Naast de restauratie natuurlijk. Laagrentende 
leningen die uit de succesvolle revolverende fondsen al sinds de start voor de tweede keer worden verstrekt aan 
eigenaren. Een ontzettend duurzame en stabiele financieringsvorm waarbij wij samen bijdragen aan de grote 
maatschappelijke opgaven waar ook erfgoed in kán, en móet, meebewegen. Zodat ook volgende generaties ervan 
kunnen blijven genieten.

De ambities van eigenaren om hun monument te verduurzamen zijn momenteel groot. De vraag naar financiële 
ondersteuning is nog altijd vele malen groter dan de beschikbare middelen in de Cultuurfondsen voor Monumenten. 
Wat zou het mooi zijn als we in alle provincies de fondsen kunnen versterken en daarmee de monumenteigenaren 
kunnen helpen bij het verduurzamen van hun monument. Wij bedanken de provincies Fryslân, Groningen en 
Overijssel die dit jaar gezamenlijk al extra subsidie beschikbaar stelden om meer monumenteigenaren te kunnen 
helpen. Het Restauratiefonds heeft deze bijdragen grotendeels aangevuld, hiervoor zijn eenmalig nog middelen 
beschikbaar komend jaar. We nodigen u uit om uw netwerk in te zetten en mee te denken met nieuwe slimme 
partnerschappen. Opdat we met elkaar de energietransitie kunnen versnellen. Doet u ook mee?

CCathelijnee Broers, Mirjamm Nouwen,
Directeur Prins Bernhard Cultuurfonds Directeur a.i. 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.

Veel erfgoed in Nederland heeft aandacht nodig en de financiering is een vrij 
complexe zaak. Het Cultuurfonds zorgt ervoor dat monumenteigenaren van 
niet-rijksmonumenten ook kunnen verduurzamen, transformeren en 
restaureren. Daarmee wordt ons erfgoed behouden. We moeten, het liefst 
met alle provincies in Nederland, erfgoed een plek geven om het te laten 
leven en te laten beleven. Dus leefgoed in plaats van erfgoed.’

Gedeputeerde aan het woord
Leefgoed in plaats van erfgoed

Scan de QR-code en bekijk de film met het volledige verhaal 
van Roy de Witte over de Cultuurfondsen voor 
Monumenten.  Met daarnaast bijdragen van:
- Cathelijne Broers, directeur Prins Bernhard Cultuurfonds
- Grietjes Hofstede-Jensma, accountmanager Nationaal 

Restauratiefonds
- Cor van Beers, Landgoed Groot Bijsterveld in Oirschot
- Willem Adema en Baukje Haarsma, In de Brouwerij in 

Leeuwarden
- Meindert Pesman, Hegius in Deventer



DE CIJFERS:
Meer dan 20 jaar met impact
financieren in uw provincie

Stand per 01-01-2022
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DE CIJFERS:
Iedere euro wordt voor 
de 2e keer ingezet

26,6
miljoen

52,9
miljoen

737  eigenaren geholpen 

34,5
miljoen



CCathelijnee Broers, Mirjamm Nouwen,



ALLE SCHENKERS in beeld

Bedankt voor uw steun!
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Fleur Cools, relatiemanager Cultuurfondsen voor Monumenten: goed voorouderschap
"Monumenten vertellen via het verleden iets over het heden en onze toekomst. In de zoektocht naar identiteit
en verbinding met elkaar hebben deze bijzondere gebouwen een sterke verbindende kracht. Ze maken onze
leefomgeving mooier en vitaler, ook in een tijd waarin de druk op de leefbare ruimte toeneemt.

Monumenten hebben speciale aandacht nodig, dat maakt het soms complex om een monument
toekomstbestendig te maken. Ook lijkt een monument in stand houden met de huidige prijzen en beperkte
beschikbaarheid van vakmensen haast onhaalbaar of onbetaalbaar. We maken dit proces voor eigenaren
eenvoudiger en bieden perspectief waar mogelijk. We zien ook dat monumenten in de energietransitie moeten
mee veranderen. Wij geloven dat dat kan! Monumenten kunnen mee in een veranderende tijdsgeest. Of het nu
gaat om klimaatverandering of andere maatschappelijke opgaves. Want onze missie is: ieder monument
springlevend, nu en in de toekomst.

Die missie willen we bereiken door het financiële expertisecentrum te zijn voor eigenaren. Hen de weg te wijzen
door complexere stappen te vereenvoudigen en kennis te delen. Met ons sterke netwerk verbinden wij
eigenaren en relevante partijen aan elkaar. Een monument blijft springlevend als het verhaal van het monument
wordt doorverteld. Wij faciliteren het delen van verhalen. Om monumenten met de tijd mee te laten
veranderen zonder verlies van cultuurhistorische waarde, is het belangrijk om verbetering en vernieuwing te
stimuleren. Ook hier zetten wij ons voor in. Onze waarden persoonlijk, verantwoordelijk en wendbaar zijn
leidend in alles wat wij doen om onze missie ‘ieder monument springlevend’ te bereiken."

Duurzaam vooruit - doe mee!
Samenwerken aan verbinding tussen verleden en toekomst

Extra impuls voor verduurzaming en herbestemming
Het wilde idee voor een Cultuurfonds voor Monumenten ontstond ruim 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. Sinds
2022 kunnen monumenteigenaren bij alle cultuurfondsen naast restauratie, ook terecht voor verduurzaming en
herbestemming van hun monument.





















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


