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Pamflet 2020; Stadsherstel door Dik en Dun  
 

Essentieel vangnet voor de meest kwetsbare 
monumenten 

 
Over het maatschappelijk nut van stadsherstelorganisaties en hoe dat in stand 

kan blijven 
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Inleiding  
 
Eind 2019 was er een ontmoeting tussen vertegenwoordigers van het ministerie OCW en 
twee directeuren van Stadsherstellen. Daarbij werd geopperd dat de rol van 
Stadsherstellen niet meer actueel is: de markt pakte immers alles op. En waarom waren er 
eigenlijk aandeelhouders in de vennootschappen? Die zijn er toch alleen voor hun eigen 
gewin?  
 
Niets is natuurlijk minder waar: de Stadsherstellen zijn al ruim 50 jaar essentieel in het 
Nederlands monumentenbestel: als partijen die durven wat de markt niet doet, als 
investeerders in goede én slechte tijden, als beheerders van monumenten voor 
maatschappelijke doelen, als particuliere partijen die ambacht en kennis in stand houden.  
 
Nog geen 200 mensen werken bij die ca. 30 Stadsherstellen, maar zij onderhouden meer 
dan 3000 monumenten en zijn jaarlijks goed voor ca. € 50 mln. Euro aan bestedingen in de 
sector. Stadsherstellen ondersteunen ook vaak met raad en daad kleinere niet 
professionele organisaties met maar 1 of enkele monumenten.  
 
Kortom: Stadherstelorganisaties zijn net zo onmisbaar in het systeem als andere 
geledingen zoals restauratie-aannemers of restauratiearchitecten, de 
monumentenwachters of provinciale erfgoedhuizen.  
 
Onbekend heeft echter onbemind gemaakt en daarom is dit pamflet opgesteld. De oproep 
aan het ministerie is om de rol van de Stadsherstellen ,,door dik en dun’’ te zien en te 
helpen deze infrastructuur overeind te houden.  
 
Dat kan door het faciliteren van (een) de bijzondere status en ook door het ontlokken van 
kennisbehoud en kennis-verspreiding. Subsidies voor restauraties en onderhoud zijn 
daarin als eerste nodig maar belangrijk(-er) zijn programma’s om de infrastructuur te 
behouden (trainees) en het mogelijk maken van landelijk dekkend netwerk mogelijk te 
maken.   
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 Restauratie van een woonhuis in de Breedstraat in Enkhuizen. Afbeelding: Stadsherstel Enkhuizen. 
 
 
“Stadsherstelorganisaties; ontstaan, werkzaamheden en belang 
 
Altijd al willen wonen in een monument in een historische Nederlandse binnenstad? Een bezoek 
willen brengen aan een patriciërs huis of een voorstelling bezoeken in een monumentaal theater? Of 
gewoon winkelen in een historische binnenstad?  
Stadsherstelorganisaties maken het huren, beleven of bezoeken van bijzondere monumenten 
mogelijk, ook voor mensen met een smalle beurs. Stadsherstelorganisaties beheren en restaureren 
sinds de Tweede Wereldoorlog monumenten. En gedreven vanuit hun maatschappelijke rol pakken 
zij in goede en slechte tijden de restauratie van verwaarloosde en verweesde monumenten op. Ook 
bij u in de buurt.  
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De opkomst van de stadsherstelorganisaties 
De meerwaarde van historische panden en historische binnensteden in het bijzonder is inmiddels 
algemeen aanvaard. Tot ver in de vorige eeuw was dat anders. Bij de wederopbouw van Nederland 
na de Tweede Wereldoorlog had snelle bouw van goede en betaalbare woningen de hoogste 
prioriteit. Verpauperde binnensteden waren voer voor slopers.  
Na 1970 groeide echter bij de lokale politiek het besef dat monumenten en monumentale 
binnensteden waardevol zijn.  
 
Stadsherstelorganisaties hadden in deze ontwikkeling een voortrekkersrol. Met hulp van door 
gemeenten, particulieren, bedrijven en andere organisaties bijeengebracht vermogen werden 
bouwvallige panden opgekocht, gerestaureerd en geschikt gemaakt voor eigentijds gebruik. Lange 
tijd functioneerden stadsherstelorganisaties daarbij als zogenaamde “toegelaten instellingen, 
werkzaam in het belang van de volkshuisvesting”, een status die in feite vergelijkbaar is met die van 
een woningcorporatie. 
 
Zoeken naar een passende rechtsvorm 
Alle stadsherstelorganisaties, verenigd in de Landelijke Federatie het Behouden Huis (LFBH) streven 
nog steeds dit maatschappelijke doel na en kozen, voor de rechtsvorm “vennootschap” of – in 
minder mate voor de stichtingsvorm.  
Het uitgeven van aandelen bleek de beste manier om het benodigde kapitaal bijeen te brengen. Ook 
wordt er gewerkt met een betrokken achterban, in de vorm van donateurs en 
vrijwilligerswerkgroepen. 
Tot op de dag van vandaag krijgen aandeelhouders een laag en gemaximeerd en soms zelfs helemaal 
geen dividend. Wat wordt verdiend, blijft zo beschikbaar voor de doelstelling van de organisatie en 
wordt geïnvesteerd in nieuwe projecten. Revolverend investeren ,,pur sang’’.  
 
Maatschappelijke organisaties 
De afgelopen 50 jaar is zo een infrastructuur van deskundige en ervaren monumentenbeheerders 
ontstaan die investeert en beheert; naar schatting zo’n 3000 monumenten. .. De binding aan een 
stad is soms uitgebreid naar de regio en inmiddels zijn er ook landelijk opererende organisaties. 
Regelmatig pakken de Stadsherstellen complexe projecten op die de (commerciële) markt links laat 
liggen zoals in de crisis tussen 2008 en 2015.  
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Daarnaast zijn stadsherstelorganisaties vaak gangmaker achter vernieuwende initiatieven en 
overkoepelende monumentenorganisaties, zoals de vereniging de Nationale 
Monumentenorganisatie en stichting Nederland Monumentenland (Open Monumentendag). Ruim 
30 van de stadsherstelorganisaties zijn aldus verenigd in de LFBH.  

 
      

 

Figuur I: dichtheid monumenten en locaties 
stadsherstelorganisaties. Bron: MonumentenMonitor. 
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Infrastructuur van beheer, behoud en herbestemming  
 
 
In voor- en tegenspoed  
Stadsherstelorganisaties zijn dus van groot belang voor de monumentenzorg in Nederland. Met een 
fors marktaandeel als opdrachtgever staan zij voor kwaliteitsborging in professioneel en regelmatig 
opdrachtgeverschap. Ze zijn opdrachtgevers van erkende restauratiebedrijven en 
restauratiearchitecten en houden zo het vakmanschap en de ambachten vitaal:  
Uit informatie van het Economisch Instituut voor de Bouw blijkt dat de afgelopen 20 jaar ca. 500 mln. 
Euro per jaar omgaat in de restauratie, onderhoud en herbestemming van monumenten. De 
Stadsherstellen zijn goed voor tenminste 10% van deze investeringen.  
 
Als beheerders dragen stadsherstelorganisaties dus op de lange termijn zorg voor het erfgoed. Deze 
lange termijnfocus komt ten goede aan de gebouwen waar ze zorg voor dragen: een publieke taak 
die wordt vervuld door particuliere organisaties. 
 

 
Slot Schaesberg (1650) in Landgraaf wordt in samenwerking met regionale partners door BOEi herbouwd op 
basis van historische technieken en materialen. Het project biedt plaats aan jonge vaklieden om zich 
ambachtelijke te scholen en te specialiseren in vakmanschap. Daarnaast zijn er arbeidsplaatsen voor 
statushouders en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Afbeelding: Wim Fincken. 
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Stabiele factor bij behoud en beheer  
Stadsherstelorganisaties beheren op professionele wijze monumenten en verwerven en verbeteren 
actief objecten in matige staat, een groot aantal is ook erkend als Professionele Organisaties voor 
Monumentenbehoud (POM)).  
Het verzamelde bezit van de stadsherstelorganisaties staat er goed bij zo blijkt uit de evaluatie van 
de POM’s. En in lijn met de maatschappelijk doelstelling worden regelmatig nieuwe te restaureren 
objecten verworven.  
Zo heeft ongeveer de helft van de aangesloten stadsherstelorganisaties momenteel één of meerdere 
(tot soms wel acht) objecten in portefeuille met een restauratie-opgave. Dat werk wordt verricht in 
hoog- én laagconjunctuur. In hoogconjunctuur zijn er meer kopers voor (lastige) monumenten die in 
tijden van neergang zich vaak weer ontdoen van deze objecten. Vaak zonder er daadwerkelijk in 
geïnvesteerd te hebben; een monument blijkt meer kennis en aandacht te vergen dan deze 
vastgoedexploitanten lief is.  
 

 
Woning in de Agnietenstraat in Utrecht wordt gereedgemaakt voor middenhuur. Afbeelding: Utrechts 
Monumentenfonds.  
 
 
Bijdrage aan vitale leefomgevingen 
De stadsherstelorganisaties vergroten de leefbaarheid in stedelijke gebieden, een urgent sociaal 
maatschappelijk vraagstuk. Ze verminderen leegstand in binnensteden, trachten de 
publiekstoegankelijkheid van hun bezit te behouden en waar mogelijk te vergroten, en leveren een 
deel van het sociale huuraanbod.  
Zo blijkt dat 29% van de objecten een sociale huurfunctie heeft, en dat in 50% van de objecten 
gewoond wordt. 13% van de objecten herbergt momenteel een maatschappelijke-, horeca- of 
bredere bijeenkomstfunctie, zie figuur 2. Daarmee worden monumenten voor een breed publiek in 
stand gehouden en zijn voor alle burgers bereikbaar.  
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Figuur 2: overzicht oorspronkelijke en huidige gebruik van monumenten in beheer bij stadsherstelorganisaties. 
Bron: MonumentenMonitor 

 

 
Winkel met woonhuis in de Turfstraat in Zutphen. Afbeelding: Wijnhuisfonds, Zutphen. 
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Opening werfkelder met keramiekatelier Oudegracht Utrecht. Afbeelding: André Russcher voor het Utrechts 
Monumentenfonds 
 
 
Verduurzamen van het monumentenbestand  
Als professionele opdrachtgevers met zowel rijks- als gemeentelijke monumenten in hun beheer 
hebben stadsherstelorganisaties een aanjagende functie op het gebied van vernieuwing in het 
bijzonder waar het de toepassing van duurzame en circulaire restauratie-oplossingen betreft.  
 
Verduurzamingsambities en behoud van monumentale waarden vergen bijzondere knowhow om 
deze twee ambities te verenigen. En: goed voorbeeld doet goed volgen. Daar waar het 
stadsherstelorganisaties lukt om duurzame keuzes te maken, de ,,CO2-winsts te monitoren en 
tegelijk monumentale waarden te behouden, zorgt dat voor perspectiefverandering bij andere 
monumenteneigenaren.  
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Westhal van de ENKA in Ede. Op het dak zijn 1.648 zonnepanelen (totaal 445.000 Wp) aangebracht door 
eigenaar BOEi, waarmee het grootste energieleverende rijksmonument van Nederland ontstond. De 
zonnepanelen op het sheddak van de oude fabriek leveren stroom aan de omliggende woonwijk. Het gebouw is 
ook aangesloten op de aangrenzende biomassa centrale in Ede. Afbeelding: Jan van Dalen/BOEi.  
 

 
Brigittenstraat 20 in Utrecht, eigendom van het Utrechts Monumentenfonds. Op het dak zijn 24 zonnepanelen 
aangebracht. Tevens is dit rijksmonument van energielabel G naar B gebracht, gebaseerd op trias energetica. 
Dat lukte mede dankzij zonnepanelen, lucht/water-warmtepomp, ledverlichting in centrale ruimtes, 
bewegingsmelders in sanitaire ruimtes, ventilatie op detectie en laagtemperatuurverwarming. Afbeelding: 
André Russcher voor het Utrechts Monumentenfonds 
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Donkerstraat 23 in Utrecht, eigendom van het Utrechts Monumentenfonds. Op het dak zijn 6 zonnepanelen 
aangebracht. Tevens is het dak van dit rijksmonument van de buitenzijde geïsoleerd met een duurzame 
houtvezelisolatieplaat. Afbeelding: André Russcher voor het Utrechts Monumentenfonds 
 
 
Cultureel erfgoed van en voor iedereen 
Stadsherstelorganisaties bewegen dus met de maatschappelijke uitdagingen mee en zijn zelfs 
voorlopers in vernieuwing. Zij geven handen en voeten aan de gedachte dat erfgoed van ons allemaal 
is, de zogenaamde democratisering van de monumentenzorg die zijn beginpunt had in het Europees 
Jaar voor Monumenten (1975) en de start van Open Monumentendag.  
Termen als ‘inclusiviteit’ en ‘beleving’ bepalen de maatschappelijke agenda de komende decennia en 
zijn voor de stadsherstelorganisaties al veel langer heel gewoon: zonder publieke steun geen 
haalbaar project (denk aan crowd funding) .  
 
In de praktijk van de stadsherstelorganisaties vermaatschappelijkt erfgoed en wordt het 
participatiever. Stadsherstelorganisaties zijn partner in kennis genererende programma’s, zoals het 
Faro Programma van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, en zoeken naar vormen om burgers 
te betrekken bij ‘erfgoedmaken’. Beleving van erfgoed door burgers wordt meegenomen bij de 
herbestemming en transformatieopgaven. Burgers en betrokkenen krijgen een plek aan tafel bij het 
zoeken naar passende functies bij leegstand.  
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De Bleek / De Buitentuinen van Zutphen. Het Wijnhuisfonds doet een historisch onderzoek naar het 
‘restaureren’ van dit gebied, waarbij de oorspronkelijke opzet en geschiedenis de leidraad vormen voor herstel. 
De focus is daarbij ook gericht op de ecologische kwaliteit. De groenstrook vormt een belangrijke schakel 
tussen de groengebieden in en buiten de stad; er huizen veel vogels en insecten, een imker heeft korven 
uitgezet, fruitbomen en tuinen worden door deskundige omwonenden verzorgd. Zij worden betrokken bij de 
totstandkoming van het restauratieplan. Afbeelding: Wijnhuisfonds, Zutphen. 
 
 
Bij al deze thema’s kijken veel van de stadsherstelorganisaties over de grenzen van hun eigen 
domein. Ze zoeken samenwerkingen met kennis- en praktijkontwikkelaars, zoals 
onderwijsinstellingen, en staan (niet professionele) gebouweigenaren met minder ervaring terzijde.  
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Sociale huurwoningen Fundatie Maria van Pallaes in Utrecht. Afbeelding: André Russcher voor Utrechts 
Monumentenfonds. 
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Conclusie ; 
 
Samen staan voor het belang van de stadsherstelorganisaties  
 
Stadsherstelorganisaties kennen dus een lange historie. Zij bewijzen door de tijd heen hun kracht en 
waarde voor de samenleving, en zijn tegelijkertijd de motor achter vernieuwende ontwikkelingen die 
gepaard gaan met het denken over cultureel erfgoed.  
Vaak lossen zij daarbij maatschappelijke vraagstukken op door inbreng van middelen en kennis van 
(op draagvlak gerichte) processen. Kennisontwikkeling, praktijkontwikkeling, cultuurparticipatie en 
kwalitatief verantwoord opdrachtgeverschap gaan hand in hand. Door deze uitgekiende mix spelen 
stadsherstelorganisaties een cruciale rol bij het behoud van cultureel erfgoed en in het systeem van 
monumentenzorg in Nederland; zij maken en wezenlijk deel uit van de infrastructuur.  
 
 
Houd de infrastructuur in stand en versterk deze! 
 
De standvastige positie van stadsherstelorganisaties lijkt vanzelfsprekend. Echter, ondanks hun lange 
en bewezen historie, is hun voortbestaan minder zeker dan vaak wordt gedacht. 
Stadsherstelorganisaties zijn immers geen organisaties met een winstoogmerk waardoor ze – deels - 
afhankelijk zijn van overheidssteun bij het uitvoeren van hun werkzaamheden.  
Het is daarom cruciaal dat de stadsherstelorganisaties in Nederland structureel steun blijven 
ontvangen om als particuliere organisaties hun maatschappelijke taken te kunnen blijven realiseren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 november ’20 
 
Dit pamflet kwam tot stand in opdracht van de Landelijke Federatie het Behouden Huis met steun van BOEi in het kader van haar 25 
jarig bestaan. Cijfers zijn afkomstig van de MonumentenMonitor.  

 
 


