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Monumenten

Het Nationaal Restauratiefonds zet zich al 35 jaar in voor het in stand houden
van monumenten in Nederland. Wij ondersteunen eigenaren die een monument
willen onderhouden, restaureren, herbestemmen, verduurzamen of aankopen.
Wij helpen hen om hun droom waar te maken; wonen of werken in een bijzonder
pand. Dat doen wij onafhankelijk en zonder winstoogmerk. Door onze
samenwerking met overheden én erfgoedorganisaties zorgen wij voor optimale
ondersteuning van iedere monumenteigenaar met financiering en kennis.

Op bezoek bij de Vlaamse Erfgoedkluis in Brussel v; zij zijn het
“Restauratiefonds“ van Vlaanderen. Zij bieden (alternatieve) financiering en
begeleiding ten aanzien van onroerend-erfgoedprojecten met oog voor een
optimale herbestemming, beheer en exploitatie.

De Vlaamse Erfgoedkluis (onderdeel van Participatiemaatschappij Vlaanderen)
werkt net als ons in Nederland met respect voor de erfgoedwaarden en heeft als
missie het doorgeven van deze prachtige gebouwen en locaties voor
toekomstige generaties. Zij gebruiken echter andere instrumenten; ze investeren
zelf, participeren (PPS) in gebiedsontwikkelingen en doen de begeleiding van
herbestemmingsprojecten vanaf het prille begin etc. Vanuit de afdeling Strategie
en Ontwikkeling zijn we verantwoordelijk voor het (door)ontwikkelen van
(financiële) producten en diensten ten behoeve van eigenaren en beheerders
van monumenten. 

Het doel van het bezoek is om te leren van de wijze waarop de Vlaamse
Erfgoedkluis producten en diensten opzet en inzet t.b.v. het benutten, gebruiken
en kunnen beleven van monumenten.

Dit doel is zeker gehaald. We hebben hen ook uitgenodigd om richting
Nederland te komen om de uitwisseling van elkaars kennis voort te zetten.

Het onderdeel waarin de Vlaamse Erfgoedkluis aan de hand van best practices
inzage gaf in haar rol en taakopvatting.
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