
Overzicht restauratieprojecten Provincie Utrecht Fonds Erfgoedparels 2014 

 

1 

 

Rijksmonument Project Totale kosten Voorgestelde bijdrage 

provincie om project 

mogelijk te maken 

Landgoed Eyckenstein, 

Maartensdijk 

Restauratie twee kassen in 

moestuin. Betreft een particulier 

landgoed. In het seizoen worden 

open dagen, workshops en diners 

georganiseerd. 

325.000 150.000 

Landgoed Remmerstein, Rhenen Pinetum, incl. herstel zichtlijn en 

keermuur. Verder de duiventoren 

met bruggetje en Appellaantje. 

Hiermee wordt de openbare 

wandelroute over het landgoed 

weer in oude glorie hersteld. 

Eigenaar heeft recent de rieten 

kap van het hoofdhuis en de 

schoorstenen gerestaureerd. 

Betreft een particulier landgoed. 

145.000 73.000 

Landgoed Beukenrode, Doorn, 

Utrechtse Heuvelrug 

Het jachthuis met groen in directe 

omgeving hiervan. 

1.815.000.  

Triodos is geïnteresseerd in 

medefinanciering vanwege 

duurzaamheids-maatregelen.  

400.000 

Landgoed De Boom, Leusden Wagenschuur, oranjerie en 

moestuin. 

665.000.  

Subsidie betekent een forse versnelling 

van de plannen.  

200.000 

Landgoed Valkenheining, 

Baambrugge, Stichtse Vecht 

Betreft het dak van de oranjerie 

en de theekoepel (één van de 

mooiste van de provincie). Betreft 

een particuliere eigenaar. De tuin 

wordt opengesteld voor 

rondleidingen, huisconcerten en 

Open Dagen (in combinatie met 

kasteel Loenersloot). 

90.000 

Eigenaren hebben de laatste jaren 

veel aan planmatig onderhoud 

gedaan, mede op basis van 

Brimsubsidie.  

45.000 
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Landgoed Zuylestein, Leersum, 

Utrechtse Heuvelrug 

Betreft de restauratie van de 17e 

eeuwse moestuin, die door 

Frederik Hendrik aangelegd is. De 

historische aanleg wordt hersteld, 

incl. padenstructuur en 

kweekbakken. Na restauratie 

wordt de moestuin gerund door 

vrijwilligers en een ervaren 

tuinbaas en wordt de groente en 

het fruit verkocht aan 

particulieren en restaurants in de 

omgeving. Crowdfunding wordt 

toegepast via onder andere te 

organiseren diners in de moestuin. 

120.000 40.000 

Landgoed Broekhuizen, Leersum, 

Utrechtse Heuvelrug 

Complex heeft jaren leeg 

gestaan na eerste casco-

restauratieronde vorige eigenaar. 

Betreft deelrestauraties aan 

hoofdhuis, koetshuis, oranjerie en 

boerderij. Nieuwe functie betreft 

een kleinschalig hotel met 

sterrenrestaurant en brasserie. 

Restauratie bedraagt 2.176.000.  

Eigenaar investeert minimaal 50%, 

daarnaast RF+ hypotheek van het NRF  

 

400.000 

Landgoed Rijnoord, Woerden Het hoofdhuis en de theekoepel 

zijn een aantal jaren geleden 

gerestaureerd. De 

rijksmonumentale tuin en het 

unieke tuinbeeld (ook 

rijksmonument) worden 

gerestaureerd. De tuin zal 

opengesteld worden voor op 

Open Tuindagen en Open 

Monumentendag, rondleidingen 

en schoolprojecten 

287.000. 

 

40.000 
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Walkartpark, Zeist Het park is eigendom van de 

gemeente Zeist. Er ligt een 

concreet plan van Copijn. De 

gemeente heeft een financiële 

reservering gedaan. 

 

Circa 900.000. 

 

275.000 

 

Kasteel De Haar, Utrecht Restauratie Grote Cour en 

Menagerie.   

383.000. Voor dit deel van de totale 

restauratie (ad 700.000), is met de 

provinciale bijdrage de dekking 

verzekerd. 

30.000 

Cuneratoren, Rhenen Herstel 4e , 3e en deels 2e 

geleding 

Totale restauratie (vier geledingen) 

vergt een bedrag van circa 6 mln. 

Thans restauratie van bovenste 2 

geledingen aan de orde voor een 

bedrag van 3.4 mln. Gemeente 

(eigenaar) wil forse investering plegen 

van circa 2,6 mln. Verder Brimsubsidie 

en fondsen. Verwachting is, dat deze 

fase ’doet geloven’ waarmee 

financiële middelen voor tweede fase 

ook beschikbaar gaan komen.  

650.000 

Augustinuskerk, Utrecht Betreft een forse restauratie aan 

dak, fundering, orgel en interieur. 

Hebben reeds het nodige via 

crowdfunding tot stand gebracht. 

De kerk is dagelijks van 10.00 – 

16.00 uur geopend. Daarnaast 

worden tal van activiteiten 

georganiseerd en doet de kerk 

mee aan Festival Oude Muziek en 

Kerken Kijken. 

Totale kosten bedragen circa 1.8 mln. 

Parochie heeft reeds een aanzienlijk 

bedrag beschikbaar. Wordt verder 

gewerkt aan totaalplan. Kunnen 

medio 2015 starten.  

580.000 

Belgenmonument, Amersfoort Totale restauratie van het 

monument, inclusief het groen. 

Totale kosten bedragen circa 1.2 mln. 

Gemeenteraad heeft in oktober 2014 

600.000 
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ingestemd met het uitvoeren van deze  

restauratie (monument komt voor een 

bepaalde tijd in de steigers te staan) 

en de cofinanciering. Op 10/10/2016 is 

officieel herdenkingsmoment, dan 

moet de restauratie afgerond zijn. 

Kerk Sint Petrus Banden, 

Driebergen, Utrechtse Heuvelrug 

Restauratieve werkzaamheden 

hebben betrekking op de toren. 

Wordt veel aan crowdfunding 

gedaan. Er worden 

(koffie)concerten en Open 

dagengeorganiseerd en de kerk 

doet mee aan schoolprojecten. 

74.000.  

Met de voorgestelde provinciale 

bijdrage is de dekking voor de toren 

geheel aanwezig. 

Met behulp van de ontvangen 

Brimsubsidie kan ook worden gewerkt 

aan het verdere planmatige 

onderhoud van de kerk. 

Bestuur en Vriendenstichting zijn vooral 

ook bezig om het maatschappelijk 

draagvlak te vergroten.  

28.000 

 


