
Lijst met Monumentenprojecten uit WWI crisisbudget 
 
1. Monumenten Eerste Tranche 

• Maastricht,  Lambertuskerk: gebiedsaanpak , herbestemming  tot 
wonen/werken, € 3.800.000,- 

• Leeuwarden,  Hartelust: herbestemming pakhuis tot wonen; € 901.000,- 
• Dordrecht, Huis Rodenburgh:herbestemming, gebiedsaanpak wonen/werken; 

€ 1.515.000,- 
• Alkmaar, het Karenhuis: herbestemmen bejaardenhuis tot wonen; € 

2.100.000,- 
• ULft, DRU fabriek: herbestemmen industrie tot wonen/werken, € 1.750.000 ,- 

 
2. De Subsidieregeling Restauratie en Herbestemming van Cultureel Erfgoed 
(SRHCE) 
Het betreft hier herbestemming van religieus en industrieel erfgoed met een 
(gedeeltelijke) herbestemming tot wonen 

• Steyl, Kloosterkerk St. Michael, inbrengen woonfunctie, € 642.625,- 
• Oosterhout, Looierij Houben: herbestemming tot drie woningen  € 301.302,-  
• Hoorn, St. Pietershof: instandhouding en herbestemming kloostercomplex tot 

beschermd wonen, € 512.422,- 
• Wageningen, Steenoven Plasserwaard: Project Experimenteren met 

Aangepast Bouwen, € 363.994,- 
• Roermond, winkelpand Cillikens-Dreessens: winkel- en woonfunctie, € 

268.516,- 
• Waalwijk, R.K. Kerk Maria Onbevlekt Ontvangen: herbestemming tot 13 

starterswoningen, € 441.154,-  
• Westdorpe, Brouwerij: herbestemming tot vier appartementen, € 361.367,-  
• Vaals, Volmolen: watermolen met woon- en toeristische functie, € 

1.080.439,-    
• Kortgene, Molen de Korenbloem: instandhouding molen en geschikt maken 

voot bewoning, € 530.921,-  
• Venray, Kapel Servaashof: onderdeel van woonfunctie van GGZ, € 654.021,-  
• Venlo, Nedinscogebouw: herbestemmen industrie tot wonen, € 2.100.000,-  
• Driebergen, Klooster Arca Pacis: herbestemming van “kloosterbuitenplaats” 

tot wonen en nevengebruik, € 552.796,-  
• Zundert, St. Annaklooster: herbestemming tot gecombineerde functie van 

cultuur (bibliotheek) en wonen (appartementen), € 658.317,-   
• Breda, Klooster en kapel  Liefdesgesticht: instandhouding en herbestemming 

tot kunstcafé, ateliers en appartementen, € 1.151.326  
• Beuningen, Steenoven: herbestemming tot acht woningen, € 546.854,- 

 
3. Speciale Projecten  

•    Paleis op de Dam Met deze impuls wordt een bijdrage geleverd aan de 
restauratie en het schoonmaken van de buitenkant van het paleis.  € 
7.000.0000 

•    Alkmaar, Synagoge Restauratie en herbestemming van de huidige kerk tot 
synagoge (de oorspronkelijke functie) en ontmoetingsruimte, gecombineerd 
met realisatie van enkele woningen. De verschraling van directe omgeving 
wordt tegengegaan. De Stichting Alkmaarse Synagoge gaat het complex 
gebruiken om aandacht te vestigen op de mogelijke gevolgen van intolerantie 
en discriminatie. € 300.000 

•     Schiedam, Havenkerk De herontwikkeling en herbestemming van deze 
neoclassicistische kerk (1822-24) tot hotel geeft een belangrijke impuls aan 



het economisch functioneren van de binnenstad.  Het project dient een veel 
breder doel dan alleen de herbestemming van de Havenkerk: het gaat het 
hier vooral om de revitalisering van de binnenstad.  € 1.000.000 

•    Groningen, Prinsenhof  Het betreft hier de herbestemming van een groot 
monumentaal complex (in oorsprong 15e eeuws) aan het Martinikerkhof, dat 
jarenlang gefungeerd heeft als onderkomen van Radio & TV Noord.  Het 
concept “Grand Hotel Prinsenhof” heeft een positieve impact  op de omgeving 
en kan een nieuwe invulling geven aan dit gebouw. € 1.000.000 

• Franeker, Groot Lankum In dit monumentale voormalige GGZ - pand dat 
reeds jaren leeg staat, is een zeventigtal zorgappartementen gepland. Het is 
een projekt dat qua werkgelegenheid van majeur belang is de economisch 
kwetsbare regio. Uiteindelijk zullen ca. 100 mensen daar een werkplek 
kunnen vinden en zal een monumentaal pand een nieuwe (zorg) 
woonbestemming krijgen. € 1.000.000 

• Baarn, Wintertuin Dit betreft een ongeveer honderd jaar geleden gebouwde 
zeldzame monumentale plantenkas, gelegen in het Cantonspark te Baarn. Kas 
met tuin vormen een monumentaal bijzonder geheel en belangrijk voor het 
dorp Baarn. restauratie en groot onderhoud zijn urgent.  € 1.500.000 

• Randwijk, Steenfabriek Dit complex wordt gerestaureerd en herbestemd, 
deels voor wonen. De centrale oven wordt opnieuw geschikt gemaakt voor 
het bakken van allerlei bakstenen voor restauratieve doelen, en is daarmee 
van belang voor de restauratiesector. € 700.000 

• Hindelopen, Badpaviljoen Dit badpaviljoen is in 1913 gebouwd ten behoeve 
van het opkomende toerisme aan het Zuiderzeestrand. Het paviljoen is een 
bijzonder voorbeeld van de vroege toepassing van het bouwmateriaal beton. 
De technische staat is zorgwekkend. Voor landschap en omgeving is het een 
bepalend element. € 600.000 

• Sluis, Belfort Het betreft het enige belfort van Nederland. De gemeente wil 
het als museum gebruikte monument uitbreiden met een collectie over de 
Nederlandse taal en Van Dale, die ooit schoolmeester in Sluis was. Cultuur, 
museum en onderwijs gaan hier samen. Het Belfort is een landmark onder die 
monumenten met zelfs internationale uitstraling. € 600.000 

• Den Haag, Panorama Mesdag restauratie en uitbreiding van dit in een 
rijksmonument gevestigde unieke museum is noodzakelijk voor het 
voortbestaan.Het museum staat daarmee voor een financieel zeer zware 
opgave. Met de bijdrage uit het WWI crisisbudget kunnen de noodzakelijke 
werkzaamheden gerealiseerd kunnen worden. € 400.000 

• Amsterdam, Portugese synagoge De Stichting Cultureel Erfgoed van de 
Portugees- Israëlietische Gemeente (CEPIG) bereidt de restauratie van de 
Portugese Synagoge te Amsterdam voor. Deze Stichting heeft t.a.v. de 
publieksfunctie een samenwerkingsverband met het Joods Historisch 
Museum. De Synagoge huisvest de collectie Ets Haim (de oudste nog 
functionerende joodse bibliotheek ter wereld) en moet voldoen aan de eisen 
van een museale instelling met publieksfunctie, en aan de veiligheid en het 
beheer van het roerend erfgoed worden hoge eisen gesteld. Door een extra 
bijdrage aan de restauratie kan er meer financiele ruimte gecreëerd worden 
te kunnen voldoen aan de eisen. € 430.000 

•     Rotterdam, Justus van Effencomplex Dit betreft 
een“volkswoningbouwcomplex” uit 1920/21 met 264 woningen en een 
centraal bad/washuis (alles samen één monumentnummer), gelegen in de 
achterstandswijk Spangen. Bij een renovatie in de jaren tachtig zijn veel  
karakteristieke details verloren gegaan. In 2010 begint de ingrijpende 
restauratie van dit monument. De buitenkant wordt weer volledig in de 



oorspronkelijke monumentale luister hersteld en de woningen worden 
aangepast aan de eisen van de 21e eeuw. € 1.500.000 

 
Lijst met projecten nav amendement van De Nerée tot Babberich 

• Rooms-Katholieke Sint Bavokathedraal te Haarlem: € 3.000.000; 
• Stoomgemaal te Medemblik: € 2.168.513; 
• Portugees-Israëlitische synagoge te Amsterdam: € 3.000.000; 
• Remonstrantse Kerk te Rotterdam: € 3.000.000; 
• Omgang Bedevaartskerk te Brielle: € 1.406.488; 
• Pieterskerk te Leiden: € 2.100.000; 
• Vestingwerken Front I-II te Hellevoetsluis: € 2.430.415; 
• Nederlands Hervormde Kerk te Groede: € 1.285.159; 
• O.L.V.-Kerk te Roosendaal: € 1.775.477; 
• Sint Gummaruskerk te Wagenberg: € 2.303.893; 
• Klokgebouw Philips te Eindhoven: € 1.575.473; 
• Sint Petruskerk te Vught: € 1.402.786; 
• Kathedrale Basiliek van Sint Jan Evangelist te ’s-Hertogenbosch: € 2.800.000; 
• Kasteel de Haar te Haarzuilens: € 3.000.000; 
• Rooms-Katholieke Sint Barbarakerk te Vreeswijk: € 2.058.782; 
• Eusebiuskerk te Arnhem: € 3.000.000; 
• Heilig Landstichting te Heilig Landstichting: € 3.000.000; 
• Ambachtschool te Zwolle: € 1.856.484; 
• Nieuwe Toren te Kampen: € 2.205.381; 
• ECI-complex te Roermond: € 2.307.452; 
• Sint Lambertuskerk te Maastricht: € 3.000.000; 
• Steentilbrug te Den Horn: € 970.141; 
• Sint Gertrudiskerk te Workum: € 1.545.316; 
• Kerk te Raerd: € 915.297. 

 
 


