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1. Molenbosch

Eigenaar HUL wil de structuur van het park terugbrengen, inclusief het herstel van de
paden en het terugbrengen van beplanting. Ook de moestuin moet weer zichtbaar
gemaakt worden. De totale kosten worden geschat op euro 494.150,- . Met de
voorgestelde provinciale bijdrage van euro 125.000,- kan de restauratie worden
uitgevoerd. Cofinanciering vindt plaats vanuit de Postcodeloterij, particuliere fondsen
en eigen middelen.

€ 494.150,-

€ 125.000,-

2.De Paltz

Huis De Paltz is eigendom van Herman van Veen, het park is van HUL. Het project
betreft restauratie van de kluizenaarsgrot uit 1884 met doolhof, beide van HUL. De
kluizenaarsgrot is een bijzonder en zeldzaam rijksmonument dat samengesteld is uit
sintels, baksteen, slakken en andere stenen. Het dak wordt gedragen door
spoorrails. Achter de pijler die het dak ondersteunt, is een beeld geplaatst van een
monnik. Op het dak zat een waterreservoir waarmee een watergordijn voor de
ingang te realiseren was. De ondergrondse waterleiding is nog aanwezig. Dit unieke
rijksmonument zal weer in oorspronkelijke staat, met watergordijn, hersteld worden.
Het park is publiekstoegankelijk.
De totale kosten worden geschat op euro 90.500,- . Met de voorgestelde provinciale
bijdrage van euro 25.000,- kan de restauratie worden uitgevoerd. HUL wil naast
eigen bijdrage via crowdfunding geld binnenhalen voor het park en de grot.

€ 90.500

€ 25.000,-

3. Sterreschans

De buitenplaats bestaat uit 23 ha grond en een aantal rijksmonumenten. Eén van
deze rijksmonumenten is de Hofstede Sterreschans, een boerderij waarvan het
oudste deel stamt uit rond 1760. Deze onderkelderde, hallehuisvormige boerderij is
recent vanuit de pacht vrijgekomen en verkeert in een bouwkundig matige staat. Met
name rieten dak, metsel- en voegwerk en schilderwerk dienen aangepakt te worden
evenals het verhelpen van vochtproblemen. Na restauratie krijgt de boerderij een
publiektoegankelijke functie als zorgboerderij, ruimte voor trainingen en voor
dagbesteding. Totale restauratiekosten: euro 267.000,-. Met de voorgestelde
provinciale bijdrage van euro 105.000,- kan de boerderij gerestaureerd worden. Er is

€ 267.000,-.

€ 105.000,-
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tevens een aanvraag Brim ingediend bij de RCE.
4. Broekbergen

Betreft de restauratie van de tuin, tuinmuur en de toren. De tuin heeft unieke Rococo
elementen, gecombineerd met een latere aanleg door Copijn. Ook het restant van
een kerk van Tepe (de kerktoren) en de tuinmuur zijn rijksmonument. Dat geldt ook
voor het in 2011/2012 gerestaureerde hoofdhuis. De eigenaren willen nu graag de
tuin haar vroegere allure teruggeven. Toegankelijkheid is geregeld en er loopt een
klompenpad om de tuinmuren heen. Eigenaar heeft zich bereid verklaard een hek te
realiseren in de tuinmuur zodat wandelaars ook op deze manier kunnen genieten van
de gerestaureerde tuin, naast bezoeken aan het complex via de voordeur. Daarnaast
zal ook de toren en de, deels ingestorte, tuinmuur worden gerestaureerd. De totale
kosten worden geraamd op euro 928.000,-. Met de voorgestelde provinciale bijdrage
van euro 200.000,- kan de restauratie worden uitgevoerd Het grootste deel van dit
bedrag wordt opgebracht door de eigenaar. Verder zal gebruik worden gemaakt van
een Brimsubsidie voor de drie rijksmonumentale onderdelen.

€ 928.000,-

€ 200.000,-

5. Hydepark

Evenals in 2013 en 2014 is ook dit jaar intensief gesproken met de eigenaar (PKN)
van dit complex over de restauratie van de unieke oranjerie, door velen als de
de
mooiste van de provincie genoemd. Deze 19 -eeuwse oranjerie is gebouwd in een
eclectische stijl met Lodewijk XIV invloeden.
Naast de restauratie van de oranjerie dient ook het omliggende park te worden
aangepakt. Gemeente Utrechtse Heuvelrug is bij de planvorming betrokken.
De totale restauratiekosten worden geraamd op euro 1,6 mln. In de oranjerie komt
een hoogwaardige zorgfunctie. De eigenaar heeft een ‘prijsvraag’ uitgezet bij een
drietal architectenbureaus. Met de voorgestelde provinciale bijdrage van euro
700.000,- kan de restauratie worden uitgevoerd

€ 1.6 mln.

€ 700.000,- :
500.000,- voor de
oranjerie, 200.000,voor het groen

6. Broekhuizerlaan

De Broekhuizerlaan en de naastliggende beukenlaan (1,400 meter lang) vormen de
statige entree voor het landgoed Broekhuizen en de omliggende landgoederen.
De laan bestaat uit 676 bomen die in eigendom zijn bij particuliere eigenaren en
Staatsbosbeheer en die fysiologisch hun eindpunt hebben bereikt. Er zijn gevaarlijke
situaties opgetreden en de laan vertoont uitval waardoor het laanbeeld aan het
verdwijnen is. De eigenaren hebben, in nauw overleg met de gemeente Utrechtse
Heuvelrug, het plan opgevat om de bomen te vellen en in hetzelfde patroon weer
terug te planten om daarmee een einde te maken aan een onveilige situatie en de
bomenlaan weer een structurele toekomst te geven. De totale restauratiekosten
worden geraamd op euro 79.000,-. Cofinanciering vindt plaats d.m.v. een eigen
bijdrage en een subsidie van het streekfonds Utrechtse Heuvelrug. Met de
voorgestelde provinciale bijdrage van euro 40.000,- kan de restauratie worden

€ 79.000,-

€ 40.000,-
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uitgevoerd
7. Sterkenburg

Onlangs is het eigendom van deze buitenplaats ondergebracht in de Stichting
Instandhouding Sterkenburg. Het afgelopen decennium is fors geïnvesteerd in de
opstallen en het groen. De restauratie van de bijzondere toegangsbrug met
onderbrug naar het kasteel is nu noodzakelijk. De eigenaar noemt de veiligheid als
belangrijkste reden om te restaureren. De door architect Nicolaas Kamperdijk
ontworpen brug bestaat uit een combinatie van diverse producten zoals gietijzer,
gietzink, beton en hout.
Ook aan het exterieur van het kasteel dient nog het nodige te worden hersteld, zoals
aan het metselwerk. De kosten van restauratie van kasteel en brug worden geraamd
op euro 600.000,- op basis van een ingediende Brimaanvraag.
Dekking wordt deels gevonden in een Brimsubsidie, bijdrage van een particulier
fonds en een NRF-financiering. Met de voorgestelde bijdrage van euro 225.000,kan de restauratie uitgevoerd worden.

€ 600.000,-

€ 225.000,-

8. Landgoed Linschoten

Ook met deze eigenaar is in 2013 en 2014 gesproken over een (deel)restauratie van
het hoofdhuis. Het landgoed beschikt over een structuurvisie waarin het beleid over
een langere periode is vastgelegd.
De Brimaanvraag voor het hoofdhuis is in 2014 afgewezen door de RCE. De
beheerder geeft aan dat het hoofdhuis instandhouding nodig heeft. De restauratie
van het Parkbos heeft, vanwege capaciteit en financiën, geen prioriteit bij het
bestuur. Men wil wel graag de behangsels en het plafond in de zogeheten
tussenkamer/dessertkamer van het hoofdhuis restaureren.
De restauratiekosten bedragen naar schatting en op basis van onderzoek van Judith
Bohan circa euro 35.000,-. Met de voorgestelde bijdrage van euro 17.500,- kan de
restauratie uitgevoerd worden.

€ 35.000,-

€ 17.500,-

9. Den Treek, boerderij Wellom

Ten zuiden van het hoofdgebouw staat een dwarshuisboerderij, genaamd Wellom,
met een eveneens rijksmonumentale gepotdekselde schuur. Landgoed en gebouwen
zijn eigendom van Den Treek-Henschoten N.V . De boerderij verkeert in redelijke
staat van onderhoud, maar dat kan niet worden gezegd van de schuur. De
bewoonster van de boerderij heeft een eigen bedrijf waar ze schoolklassen en
bedrijven ontvangt voor educatieve projecten over de agrarische sector. Zij wil graag,
na restauratie, de stal gebruiken om haar bezoekers te ontvangen. De inrichting van
het nieuwe bezoekerscentrum zal door haar worden bekostigd.
Verder staat er op een weiland ten zuidoosten van het hoofdhuis nog een zeer
bijzondere, eveneens rijksmonumentale houten duiventoren uit circa 1880. Deze
verkeert in een slechte bouwkundige staat zodat restauratie zeer gewenst is.

€ 125.000,.

€ 40.000,-
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De lanenstructuur er omheen en het parkbos zijn reeds hersteld en na restauratie
moet deze duiventoren weer een fraai herkenningspunt in de aanleg zijn. De totale
restauratiekosten worden geraamd op euro 125.000,-. Met een provinciale bijdrage
van euro 40.000,- kan de restauratie uitgevoerd worden.
10. Landgoed Wickenburgh in ’t Goy

De geschiedenis van de huidige buitenplaats Wickenburgh gaat vermoedelijk terug
tot de Karolingische tijd, toen het werd gesticht onder de naam Westrum of
Westerhem. In 1300 wordt Wickenburgh in een charter als een Stichts leen genoemd
onder de naam Westenstein. Het rijksmonumentale complex bestaat thans uit een in
tweeën gedeeld landhuis, het park, de natuurstenen bekroningen van de hekpijlers
en de duiventoren. Eén deel van het landhuis (het rechter) is enkele jaren
gerestaureerd. Het andere, linkerdeel van het landhuis is dringend aan restauratie
toe. De eigenaar van dit deel heeft de afgelopen jaren e.e.a. in zelfwerkzaamheid
uitgevoerd, maar wil nu graag dat dit deel een “droge hoed” krijgt. Dus dak en
dakconstructie, goten en hemelwaterafvoeren moeten goed zijn, evenals de rest van
het casco.

€ 81.000,-

€ 40.546,-

De totale kosten zijn geraamd op circa euro 210.000,-. In nauw overleg met de
eigenaar zijn de kosten voor de pure cascowerkzaamheden vastgesteld op circa
euro 81.000,-. Een deel van de dekking moet komen uit een Brimsubsidie. Verder zal
de eigenaar een bescheiden NRF-financiering afsluiten. Met een provinciale bijdrage
van euro 40.546,- kan de restauratie uitgevoerd worden.
11. Fort de Gagel

De gemeente Utrecht is, als eigenaar, al zeven jaar bezig met de herontwikkeling
van dit bijzondere fort, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Alle
gebouwen van het fort worden toegankelijk voor het publiek. De gemeente blijft
eigenaar van het fort.
Bij fort De Gagel gaat het om drie gebouwen, het wachthuis (1850), de kazerne
(18880) en de remise (1880). Aangezien deze gebouwen individueel te klein zijn voor
een restaurant, zal er nieuwbouw worden gerealiseerd.
In de drie rijksmonumentale gebouwen komen vergaderzalen, het bezoekerscentrum
voor het Noorderpark met informatie over de geschiedenis van de NHW en een
buitensportondernemer. De totale kosten, incl. nieuwbouw, worden geraamd op
euro1,9 mln. De restauratie richt zich op de drie gebouwen en betreft onder andere
herstel voegwerk, schilderwerk, verhelpen scheurvorming en diverse lekkages. Met
een provinciale bijdrage van euro 300.000,- kan de restauratie uitgevoerd worden.

€ 1,9 miljoen

€ 300.000,-

12. Orgel Soest

Na het afbreken van de kerk in Harlingen is na enige omzwervingen het orgel in
eigendom gekomen van het orgelfonds Oude Kerk Soest. Het ligt nu gedemonteerd

€ 603.925,-

€ 131.954,-
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13. Kerk Johannes de Doper
Montfoort

en opgeslagen. Monumentenvergunning om het te restaureren en op maat te maken
voor de Oude Kerk is reeds voorhanden.
Publiekstoegankelijkheid is geen probleem, de kerk heeft een centrale plaats in het
dorp. De restauratiekosten zijn geraamd op een bedrag van euro 603.925,-. Dankzij
bijdragen van zeer velen (crowdfunding, sponsoren, fondsen en garantstelling
College van Kerkrentmeesters) resteert nog een bedrag van euro 131.954,- als
provinciale bijdrage.
In 1923 werd door het parochiebestuur besloten om een nieuwe kerk te bouwen
omdat de bestaande kerk uit 1861 te klein was. Architect Te Riele kreeg de opdracht
en in 1915 kwam de kerk gereed.
De kerk is in de erfgoedmonitor als bouwkundig slecht beoordeeld. Vooral de daken,
goten en het voegwerk zijn zeer dringend aan restauratie toe. De kosten van deze
restauratie zijn geraamd op euro 998.900,-.
Er is sprake van een actieve geloofsgemeenschap met veel vrijwilligers. De
bouwkundig adviseur van het bisdom heeft mede daarom positief geadviseerd over
deze restauratie. Het kerkbestuur is druk in de weer om de benodigde gelden bijeen
te brengen en de kerk weer een structurele toekomst te geven. Ter dekking van de
restauratiekosten is onder andere een Brimsubsidie aangevraagd. Daarnaast wordt
met allerlei acties geld bijeen gebracht. Met een provinciale bijdrage van euro
400.000,- kan de restauratie uitgevoerd worden.

€ 998.900,-

€ 400.000,-

14. Andriestoren Utrechtse
Heuvelrug

De Andriestoren betreft de toren van de NH Kerk te Amerongen. De toren, eigendom
van de gemeente, dateert uit de eerste helft van de zestiende eeuw. De laatste grote
restauratie heeft plaatsgevonden in 1948/1953. De gemeente heeft een deel van de
binnenzijde gaandeweg reeds uitgevoerd.
Al enkele jaren is de gemeente naarstig op zoek naar financiële middelen om een
totaalrestauratie uit te voeren. De totale restauratiekosten zijn onlangs geraamd op
euro 1.200.000,-. De noodzakelijke restauratie van een deel van de spits ad circa
euro 380.000,- is reeds deels uitgevoerd in opdracht van de gemeente. De gemeente
heeft een Brimsubsidie aangevraagd en zal een reservering binnen de begroting
doen. Met een provinciale bijdrage van euro 225.000,- kan de restauratie uitgevoerd
worden.

€ 1,2 miljoen

€ 225.000,-

15. Cuneratoren

Deze unieke kerktoren, die dankzij bedevaarten in de periode 1492-1531 tot stand is
gekomen, vormde vorig jaar ook een onderdeel van het voorstel. De toren, eigendom
van de gemeente, is aan een algehele restauratie toe is. Vanwege gevaar voor de
omgeving is in 2013 reeds een steiger geplaatst.
Vorig jaar is in de eerste fase van euro 3,4 mln., bestaande uit de restauratie van de
(van boven af gerekende) vierde en derde geleding en een deel van de tweede

€ 850.000,-

€ 150.000,-

5

geleding, een provinciale subsidie verleend van euro 650.000,-. Indien het werk nu
als totaal kan worden opgedragen, levert dit een aanzienlijk financieel voordeel op.
Er is voor het laatste deel van de tweede en voor de eerste geleding nog een bedrag
nodig van euro 850.000,-. Hiervan heeft de gemeente reeds euro 300.000,- gedekt,
wordt gerekend op een Brim-subsidie van circa euro 130.000,- en valt er
waarschijnlijk nog een bedrag vrij uit de post onvoorzien.
Tot 1 maart 2016 heeft de gemeente te maken met een vaste aannemersprijs.
Wanneer de resterende restauratie later dan deze datum wordt opgedragen,
betekent dit een extra bedrag van circa euro 300.000,-. Dit betreft loon- en
prijsstijgingen, maar vooral ook de huur van de steigers over een veel langere
periode. Met een provinciale bijdrage van euro 150.000,- kan de restauratie
uitgevoerd worden.
De toren en kerk zijn opengesteld en iedere leerling van een school in Rhenen
brengt een bezoek aan de kerktoren volgens het lespakket.
16. Cunerakerk

Deze NH-Kerk aan de Markt te Rhenen betreft een laatgotische hallenkerk met een
dwarsschip. De kerk is gebouwd in de veertiende eeuw, koor en transept in de
vijftiende eeuw.
In 1945 is de kerk grotendeels verwoest, maar deze is daarna weer hersteld.
In de afgelopen jaren is er reeds veel gerestaureerd. Binnen het kerkbestuur wordt
uitgegaan van drie fasen: restaureren – faciliteren - exploiteren. Daarmee moeten
voldoende inkomsten gegenereerd worden om het toekomstig onderhoud uit te
voeren.
De totale restauratiekosten worden geraamd op euro 1 mln. Dekking hiervan wordt
onder andere gevonden in een Brimsubsidie, een NRF-financiering, particuliere
fondsen en de opbrengst van twee, door vrijwilligers gerunde, kringloopwinkels in
Rhenen. Met een provinciale bijdrage van euro 200.000,- kan de restauratie
uitgevoerd worden De nu aan de orde zijnde restauratie richt zich voor de provincie
vooral op de twaalf dakvlakken en de goten.

€ 1.000.000,-

€ 200.000,-

17. Domtoren

De drukst bezochte kerk in de provincie Utrecht heeft te maken met zeer forse
instandhoudingskosten waar een Brimregeling zich sinds 2013 niet meer op richt.
Gevolg is dan ook dat de subsidieaanvragen stelselmatig afgewezen worden door de
RCE omdat de restauratiekosten te hoog zijn.
Vorig jaar is, op basis van een intensieve inspectie, geconstateerd dat met name de
natuurstenen luchtbogen van de Domkerk restauratie behoeven.Ook is gebleken dat
twee tufstenen bogen waarschijnlijk geheel vervangen moeten worden.De totale
kosten hiervan worden geraamd op euro 1,6 mln.
Vanwege de onmogelijkheid om dit totale bedrag beschikbaar te krijgen, wordt nu

€ 350.000,-

€ 175.000,-
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geopteerd voor de restauratie van de natuurstenen bogen. De kosten hiervan zijn
begroot op euro 350.000,-. Dekking wordt voor een deel gevonden via de
crowdfundingsactie Draag de Dom, fondsenwerving en een eigen bijdrage.
Met een provinciale bijdrage van euro 175.000,- kan de restauratie uitgevoerd
worden.Verder hoopt men ergens in de komende jaren nogmaals een beroep te
kunnen doen op het Fonds Erfgoedparels voor de overige restauratieve
werkzaamheden. N.B. de minister heeft recent bij de evaluatie van de BRIM
toegezegd in 2016 euro 20 miljoen extra vrij te maken voor zo’n 40 grote
rijksmonumenten in het land.
Totaal
Verder gesproken met:
19. Kantoor Jongerius

De stichting Jongerius is in 2006 opgericht met als doel het gehele complex (villa,
kantoor en tuin) definitief te beschermen en te restaureren en herbestemmen. De
villa is reeds gerestaureerd met een bijdrage van € 855.387,- uit het fonds
erfgoedparels. Nu gaat het om de restauratie van het voormalige hoofdkantoor van
de firma Jongerius. In mei 2014 is besloten dat de grond overgedragen wordt door
de staat aan de gemeente mits schoon opgeleverd. Er komt een nieuwe stadswijk
om het terrein. De productiehallen die er nu nog staan gaan weg.
De huidige staat van het kantoor is zeer slecht. De stalen hoekbalken van het casco
zijn verrot. Het hele gebouw is gestript door Defensie en in zeer slechte staat.
Er is inmiddels met de fiscus overeenstemming bereikt over de hoogte van het
achterstallig onderhoud ten behoeve van een NRF-financiering. Ze willen eind 2015
starten met de restauratie, maar komen nog geld tekort om het kantoor vooral
duurzaam te restaureren. Men heeft ook voor het kantoor al eerder subsidie gehad
vanuit het Parelfonds (euro 377.000,-) . De totale kosten worden geraamd op euro1,8
mln.
Door de provincie is de suggestie gedaan om gebruik te maken van een komende
pilot Duurzaamheid bij rijksmonumenten bij het ministerie van OCenW. Hiervoor is
landelijk een bedrag van euro 10 mln. aanwezig. Dit is gedaan door de stichting en
OCW heeft het project opgenomen in de definitieve lijst van (slechts) 19 projecten in
het land. De kans van slagen is zeer hoog zodat er geen subsidievraag meer ligt bij
de provincie (buiten de reeds beschikbaar gestelde subsidie ad euro 377.000,-).
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€ 11.202.475

€ 3.100,000,-

Nog 5 a 6 ton
nodig

geen, doet mee
aan pilot
duurzaamheid van
OCenW

