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In de brochure Financiële steun voor rijksmo-
numenten vindt u algemene informatie over het
Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monu-
menten, kortweg het Brim. Deze brochure is
bestemd voor eenieder die betrokken is bij de
instandhouding van rijksmonumenten.
Op grond van deze regeling zijn er twee moge-
lijkheden voor financiële ondersteuning. Ten
eerste een lening voor eigenaren van woon-
huizen en boerderijen zonder agrarische
functie. Zij kunnen over het aanvragen van 

een lening meer lezen in onze brochure 
Een lening voor rijksmonumenten.
En ten tweede een subsidie voor de overige
monumenteigenaren. Zij kunnen over het aan-
vragen van een subsidie meer lezen in onze
brochure Subsidie voor rijksmonumenten.
Stuur uw bestelling naar info@monumenten-
zorg.nl of Rijksdienst voor de Monumenten-
zorg, t.a.v. InfoDesk, Postbus 1001, 3700 BA
Zeist, of bel (030) 69 83 456.

tenzij anders vermeld zijn alle boeken 

verkrijgbaar via de boekhandel.

Een nieuwe neder-
zetting
De onvoltooide
geschiedenis van
Leidsche Rijn
erik graafstal, ingmar

heytze e.a., de verbeel-

ding, amsterdam, 

144 pag., € 29,50, isbn 90 74159 85 0

Sinds 1997 heeft het nieuwe stadsdeel Leidsche
Rijn ten westen van Utrecht de twee histori-
sche dorpskernen Vleuten en De Meern volle-
dig opgeslokt. Dertig pagina’s grauwe foto’s
tonen het stadsdeel, dat in 2025 klaar moet
zijn. Stadsarcheologen Erik Graafstal en Herre

Wynia hebben er in de afgelopen tien jaar
dankzij de bouw meer dan zestig opgravingen
uitgevoerd. Zij vertellen helder de geschiedenis
van het gebied aan de hand van de verkleurde
grond die zij vonden. Die verkleuringen zijn
sporen van houten boerderijen uit de brons-
en ijzertijd, uit de Romeinse tijd en uit de
vijfde, zesde en elfde eeuw. Uit de Romeinse
tijd gaat het om tientallen nederzettingen.
Ook stuitten zij op andere houten resten van
Romeinse bouwwerken: twee wachttorens,
een brug, weg, loskade en kampdorp in lint-
bebouwing met begraafplaats. Het bijbeho-
rende fort, met barakken, overdekte zuilen-
galerijen en een badhuis, wordt niet
opgegraven. Stenen resten vonden ze van
een lint boerderijen dat tussen 1000 en 1800
gebouwd is en van Kasteel Nijevelt, waarvan
de eerste aanleg uit 1300 stamt. Op een grote,
bijgevoegde luchtfoto zijn alle sporen ingete-
kend. Slechts een enkele vindplaats is foto-
grafisch afgebeeld. Alle opgegraven bouw-
sporen zijn vernietigd door het opgraven zelf
of weer met zand bedekt. Op tien open te
scheuren pagina’s mag de lezer speels zelf
opgraven: ze omhullen duistere foto’s van
gevonden voorwerpen. Zoals bronzen mantel-
spelden, een palingfuik van wilgentenen,
twee schepen, een ijzeren bootshaak, een
houten schrijfplankje en een messing voor-
hoofdsband van een helm, allemaal Romeins.
En ook een blijdekogel waarmee de graaf van
Holland in 1356 Kasteel Nijevelt bestookt heeft.

Historische atlas
van de stad Utrecht
Twintig eeuwen ont-
wikkeling in kaart
gebracht
hans renes, sun,

amsterdam, 80 pag.,

gebonden, € 29,50, 

isbn 90 8506 189 x

Utrecht heeft door de zich alsmaar verplaat-
sende Rijn eeuwenlang grote moeite gedaan
om per schip bereikbaar te blijven. Maar ner-
gens zijn de veertiende-eeuwse, grote koop-
manshuizen nog zo opvallend aanwezig als in
Utrecht. Ze staan op opgehoogde terreinen
naast de grachten. In de eeuw erna werden er
langs twee grachten werfkelders aangelegd,
waar de goederen uit de schepen werden opge-
slagen, met tunnels onder de weg door naar
de koopmanshuizen. Historisch geograaff
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Het bijzondere, maar vervallen en min
of meer vergeten wederopbouwcomplex De Lichten-
berg staat volop in de belangstelling. Aan de hand van
een Cultuurhistorische verkenning van de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg heeft de gemeente Weert het
complex op 27 maart op de gemeentelijke monumen-
tenlijst geplaatst.

Het Lichtenberg-complex in Weert omvat onder andere een open-
luchttheater, tennisbanen, een openluchtzwembad en een Maria-
kapel en is gebouwd tussen 1954 en 1961 voor het Bisschoppelijk
College te Weert. Het werd ontworpen door architect Pierre 
Weegels. De Lichtenberg is landelijk gezien een bijzonder en uniek
voorbeeld van een vroeg-naoorlogs complex waarin religie, sport,
cultuur en onderwijs integraal worden benaderd. Om die reden
heeft de Rijksdienst het complex opgenomen op een lijst van
mogelijk behoudenswaardige monumenten uit de wederopbouw-
periode 1940-1965. Als De Lichtenberg de door de Monumentenwet
bepaalde leeftijd van vijftig jaar heeft bereikt, kan het mogelijk
worden aangewezen tot rijksmonument.
Al sinds het einde van de jaren zestig ondervindt het functioneren
van De Lichtenberg moeilijkheden. In 1972 werden de voorstellingen
in het openluchttheater beëindigd. Er zijn sindsdien diverse pogingen
ondernomen het theater een nieuwe toekomst te geven. Met uit-
zondering van de tennisbanen verloren de verschillende onderdelen
hun functie en raakte het complex uiteindelijk in verval.

Verrassing Het is de Stichting Behoud De Lichtenberg geweest
die enkele jaren geleden dit complex weer uit de vergetelheid
haalde. In de zomer van 2003 bracht de Rijksdienst er een eerste
werkbezoek aan en was zeer verrast over dit bijzondere, maar
vervallen en min of meer vergeten complex.
In overleg met de gemeente besloot de Rijksdienst een Cultuur-
historische verkenning op te stellen om bij te dragen aan een
kwaliteitsbewust proces van herontwerp en ontwikkeling. In de
verkenning is allereerst een cultuurhistorische waardestelling
gemaakt. Vervolgens is het toekomstperspectief onder de loep
genomen: functies als sport, cultuur en recreatie sluiten het best
aan bij de essentie en het bijzondere karakter van het complex. 
In de verkenning worden diverse mogelijkheden voor behoud en
ontwikkeling gegeven. Een gezamenlijke inzet en aanpak zijn daarbij
van belang. Door zorgvuldige herbestemming van het complex en
zijn omgeving kan de cultuurhistorische waarde van De Lichten-
berg worden behouden. De Cultuurhistorische verkenning en de
status van gemeentelijk monument kunnen hiervoor als aanleiding
en als basis dienen. �

Marije de Korte, projectmedewerker Wederopbouw RDMZ, 
(030) 69 83 349

w e d e r o p b o u w

De Lichtenberg gemeentelijk monument
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Een lening voor 
rijksmonumenten

I N L E I D I N G

Rijksmonumenten nemen een bijzondere plek in onze woon- en leefomgeving in. Het zijn mar-

kante punten in onze steden en landschappen. Door hun bouwwijze, stijl, ouderdom, omvang

of materiaalgebruik is het onderhoud intensief en kostbaar. Er wordt daarbij vaak gewerkt met

traditionele materialen en er zijn gespecialiseerde vakmensen nodig om het werk uit te voeren.

Sinds 1 februari 2006 is er een nieuwe financiële regeling voor de instandhouding van rijks-

monumenten van kracht: het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten. De uit-

voering van het Besluit is in handen van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en het

Nationaal Restauratiefonds.

P L A N M A T I G E  I N S T A N D H O U D I N G

Een monument dat in goede staat verkeert, moet in goede staat blijven. Planmatig onderhoud

is de beste garantie voor een langdurige instandhouding van een monument. De overheid wil

daarom planmatig onderhoud van rijksmonumenten door eigenaren stimuleren. Het Besluit richt

zich dan ook op instandhouding met soms een kleine restauratie. 

Op grond van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten, kortweg het Brim,

zijn er twee mogelijkheden voor financiële ondersteuning voor de instandhouding van

rijksmonumenten. Ten eerste een lening voor eigenaren van woonhuizen en boerderijen

zonder agrarische functie. En ten tweede een subsidie voor de overige monumenteigenaren.

In deze brochure kunt u meer lezen over het aanvragen van een lening met lage rente, de

zogeheten Restauratiefonds-hypotheek, die u aan kunt vragen bij het Nationaal Restauratie-

fonds. Over het Brim zijn nog twee brochures verschenen: Subsidie voor rijksmonumenten en

een algemene brochure Financiële steun voor rijksmonumenten. Hoe u deze kunt aanvragen

leest u achterin deze brochure.

Planmatig onderhoud is de beste garantie voor

een langdurige instandhouding van uw monu-

ment. Het uitvoeren van schilderwerk is een

belangrijke, periodiek terugkerende werkzaam-

heid, waarmee u uw woonhuismonument in

goede staat houdt (foto Gert Jan Luijendijk)
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Subsidie voor rijksmonumenten

I N L E I D I N G

Rijksmonumenten nemen een bijzondere plek in onze woon- en leefomgeving in. Het zijn mar-

kante punten in onze steden en landschappen. Door hun bouwwijze, stijl, ouderdom, omvang

of materiaalgebruik is het onderhoud intensief en kostbaar. Er wordt daarbij vaak gewerkt met

traditionele materialen en er zijn gespecialiseerde vakmensen nodig om het werk uit te voeren.

Sinds 1 februari 2006 is er een nieuwe financiële regeling voor de instandhouding van rijksmonu-

menten van kracht: het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten. De uitvoering

van het Besluit is in handen van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en het Nationaal

Restauratiefonds.

De subsidiëring is bedoeld voor eigenaren van rijksmonumenten, met uitzondering van de

archeologische rijksmonumenten. Provinciale en gemeentelijke monumenten vallen niet

onder de regeling.

Eigenaren van alle andere monumenten dan woonhuizen en boerderijen zonder agrarische

functie komen in aanmerking voor subsidie. Maar als het woonhuis of de boerderij zonder

agrarische functie deel uitmaakt van een complex komt de eigenaar wel in aanmerking voor

subsidie. Aangewezen organisaties voor monumentenbehoud en decentrale overheden

komen altijd voor subsidie in aanmerking.

Alleen voor nog niet gestarte of niet uitgevoerde werkzaamheden kunt u subsidie krijgen. Raad-

pleeg altijd tijdig uw gemeente in verband met eventuele vergunningplichtige werkzaamheden.

Op grond van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten, kortweg het

Brim, zijn er twee mogelijkheden voor financiële ondersteuning voor de instandhouding

van rijksmonumenten. Ten eerste een lening voor eigenaren van woonhuizen en boerde-

rijen zonder agrarische functie. En ten tweede een subsidie voor de overige monumentei-

genaren. In deze brochure kunt u meer lezen over het aanvragen van een subsidie bij de

Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Over het Brim zijn nog twee brochures versche-

nen: Een lening voor rijksmonumenten en een algemene brochure Financiële steun voor rijks-

monumenten. Hoe u deze kunt aanvragen leest u achterin deze brochure.

Een meerjareninstandhoudingsplan vormt de

basis voor een goede planmatige aanpak. Het

uitvoeren van schilderwerkzaamheden is daar

een periodiek terugkerend onderdeel van (foto

Gert Jan Luijendijk)
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Cultuurhistorische verkenning De Lichtenberg, Weert 
van D.A. Hierck, M.L. de Korte, L. Prins en P.J. Timmer 
is voor € 15,- te bestellen via info@monumentenzorg.nl 
of (030) 69 83 456

Een uniek voorbeeld van een vroeg-naoorlogs
complex voor religie, sport, cultuur en onderwijs

het openluchttheater van het complex de lichtenberg werd in

1961 in gebruik genomen (foto stichting sint jozef, omstreeks 1961)

tegenwoordig zijn podium, speelweide en orkestbak van het 

theater zo begroeid dat ze nauwelijks meer van elkaar te

onderscheiden zijn (foto auteur, juni 2005)




