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Introductie 

Huidige rol 

Samen met overheden en marktpartijen oplossingen (€/kennis) 

bedenken waarmee we u als herbestemmer kunnen 

ondersteunen 

 

Rode draad (adviseur, ontwikkelaar, financier) 

Hoe creëer je echt goede plekken waar mensen graag wonen, 

werken of ontspannen?  
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• 
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±2 mio m2  karakteristiek 

vs. 

±13 mio m2 jonger vastgoed 

Oproep!! mail uw financieringsbehoefte (max. 

10 regels) naar h.jacobs@restauratiefonds.nl 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo6IPcudXbAhXHa1AKHef3AHwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.enkie.nl/uncategorized/waalpop/&psig=AOvVaw3E_RPhBJ9St4YdGPv1Bipt&ust=1529144599958921
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Tot 2028 gefaseerd circa 2.100 woningen incl. voorzieningen 

(gebiedsontwikkeling Waalfront Nijmegen) 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUtp3ro9_bAhVQIlAKHdt5ChcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.gelderlander.nl/nijmegen/tempo-achter-bouw-waalfront~a02acc97/&psig=AOvVaw2fg-Bwt-YvMRG8FZFx2QMo&ust=1529482315258863
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“Het was een troosteloze plek die een nieuw elan verdiende. Daarom 

gaven we de kans aan bedrijven die mede dankzij hun etalagefunctie 

veel publiek trekken. Van instrumentenmakers, webdesigners, 

keramisten tot en met grafisch ontwerpers en bierbrouwers.“ 

(ontwikkelingsmanager BPD) 

 

De kwaliteiten die het publiek zo weet te waarderen, willen we graag 

behouden. Zo zitten er verschillende mooie, monumentale gebouwen 

in dit complex. Neem bijvoorbeeld het bakstenen fabrieksgebouw 

waarin nu een restaurant is gevestigd. Als ondernemers in dit gebouw 

hun ondernemerschap willen voortzetten, moet dat kunnen. Met als 

voorwaarden dat dit marktconform gebeurt en past binnen de nieuwe 

woonwijk." (ontwikkelingsmanager BPD) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van een last naar een lust! 
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Van verpaupering naar… 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo6IPcudXbAhXHa1AKHef3AHwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.gerardverschooten.nl/fotaa.php?level%3Dpicture%26id%3D10736&psig=AOvVaw3E_RPhBJ9St4YdGPv1Bipt&ust=1529144599958921
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimyKyBvtXbAhVNEVAKHSO4Dn8QjRx6BAgBEAU&url=https://jitstips.wordpress.com/2016/02/27/de-honigfabriek/&psig=AOvVaw1-biu_JlTdbJgfVyyXjI1q&ust=1529145384161007


• 

..een springlevend “monument”! 
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https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj286qT7-TbAhXFLFAKHZesB7MQjRx6BAgBEAU&url=https://www.littlespoon.nl/2015/09/de-meesterproef-in-nijmegen-lokale-producten-en-oude-ambachten/&psig=AOvVaw0LlBXEVJHHu_WuP8_cVVOe&ust=1529674307507996
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz9vzLu9XbAhUDI1AKHUS0BogQjRx6BAgBEAU&url=http://vivelevoyage.nl/6-hipster-hotspots-nijmegen/honig-complex-nijmegen-hippe-plekjes-dagje-uit-hipster/&psig=AOvVaw04uYcqnWJ7stRncQTCLbeW&ust=1529145083839327
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• 

Impact onderzocht: waarom en hoe 

• 2012 impuls € 103 mio voor grootschalige 

restauratie/herbestemming rijksmonumenten vanuit ministerie 

van OCW 

• Behoefte aan evaluatie en meten effectiviteit instrument 

• Ecorys (4 jaarevaluaties/1 eindmeting):  

     financieel, economisch en maatschappelijk  
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• 

>100 projecten sinds 2012 
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• € 100 mio laagrentend vs. € 

330 mio investering derden 

 

• 6.800 fte tijdelijk 

 

 

• 6.200 fte structureel 
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Van Villa (1938) op fabrieksterrein van “Jan Ford”, via gebruik door Defensie vanaf 

1955 en bouwval in 2000 tot bijzondere evenementlocatie sinds 2013 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjImpCK3uTbAhVJJlAKHTWuBicQjRx6BAgBEAU&url=https://www.herbestemming.nu/projecten/villa-jongerius-utrecht&psig=AOvVaw3z88Ppi6wJkL9-A0EMA6WK&ust=1529669758553565
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In 2019 realisatie ca. 600 woningen naastgelegen defensieterrein (gebiedsontwikkeling 

“Merwedekanaalzone”). De villa vormt de historische schakel in het gebied! 

https://www.duic.nl/algemeen/deze-bijzondere-gebouwen-zijn-te-bezoeken-op-de-dag-van-de-architectuur-utrecht/
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• Voormalige Stoomweverij 

Herman Driessen & Zn Aalten 

(1893-1968) 

• Machinefabriek (1968-1985) 

• Aankoop Gemeente t.b.v. 

bedrijfsverzamelgebouw (1990) 

• Brand in hoofgebouw (2002) 

• Geen geslaagd plan (tot 2013) 

 



• 
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Na aankoop (2013) en volledige cascorestauratie (2014) door 

ontwikkelaar “liep het gebouw als vanzelf” vol met vnl. medische 

bedrijven 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ-77So9XbAhVQZ1AKHSf6BHsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.filmachterhoek.nl/nieuws/2010/07/expositie-qstof-op-t-blikq-textielfabriek-herman-driessen-en-zn-aalten.html&psig=AOvVaw2QgxCBTJE3Gzjl3VZCp-a5&ust=1529138171203533
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinwo_vo9XbAhVLIlAKHXUBC38QjRx6BAgBEAU&url=https://www.gelderlander.nl/achterhoek/hoogste-punt-bouw-hofstraat-bereikt~aca42e90/100423093/&psig=AOvVaw2QgxCBTJE3Gzjl3VZCp-a5&ust=1529138171203533
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Fase 2 is sinds 2017 volledig verhuurd (o.a. fysiotherapie, logopedie)  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-8LuIqNXbAhUIYVAKHfpLCX8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.filmachterhoek.nl/nieuws/2010/07/expositie-qstof-op-t-blikq-textielfabriek-herman-driessen-en-zn-aalten.html&psig=AOvVaw3Uh0o-cFA4685NBNtuO5va&ust=1529139866405104
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Gebiedsontwikkeling “De Drie 

Hoefijzers”: transformatie 

brouwerijterrein tot ca. 270 

woningen (nabij centrum) 
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• Brouwerij “De Drie Hoefijzers” (1538) 

• Realisatie nieuwe brouwerij (1887) 

• In gebruik als “Brouwhuis” (tot 2004) 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiq2ZaC3OTbAhVLJ1AKHVvdDTkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.coppensschilderwerken.nl/referenties/bouwbedrijven/renovatie-industrieel-erfgoed-van-het-brouwhuis-in-breda&psig=AOvVaw2jDqRWV_MGCPXBZgmhm1EX&ust=1529668472162047
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxj76e3OTbAhWBI1AKHYDBASwQjRx6BAgBEAU&url=http://rijksmonumenten.nl/monument/518940/de-drie-hoefijzers:-brouwhuis/breda/&psig=AOvVaw2jDqRWV_MGCPXBZgmhm1EX&ust=1529668472162047
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Uw monument heeft.. 

• Maatschappelijke impact: leegstand, energietransitie, bron 

van inspiratie, veiligheid, leefbaarheid… 

 

• Economische impact: waardestijging omliggend gebied, 

aanjager gebiedsontwikkeling, werkgelegenheid… 
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Wij financieren graag uw impact.. 

USP’s 

• bij twijfel haalt het Restauratiefonds in 

• maatwerk is onze standaard 

• kwaliteitstempel voor co-financiers 

• Langjarig commitment 

• netwerk lokaal en landelijk 

• kennis van de ‘potjes’ en het proces 

• …al 33 jaar ervaring als financier van ons prachtige erfgoed 
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..door ondersteuning met.. 

• Laagrentende leningen restauratie, duurzaamheid en 

herbestemming 

• Monumenten-hypotheek 

• Uitbetalen subsidies (o.a. haalbaarheid, onderhoud) 

• <1,5% restauratie en verduurzaming 

• <€ 10 mio grootschalige restauratie rijksmonumenten 

• <€ 1 mio grootschalige verduurzaming rijksmonumenten 

 

 

27-jun-18 Herbestemming monumenten: impact in beeld en cijfers 26 



                   
 
Marktsignalen naar:  
 

h.jacobs@restauratiefonds.nl 


