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Onder de titel Leonardo’s Erfgoedfabriek organiseerde het Bouwforum het lus-
trumsymposium op de Zuid-Limburgse monumentale locatie abdij Rolduc. Om bij 
te dragen aan een maatschappelijke relevant thema: het nieuw leven inblazen van 
Limburgse erfgoedcomplexen. Leonardo’s Erfgoedfabriek nam Parkstadmonumen-
ten onder de loep en liet ontmoeten, denken en tonen.

Bouwen in een gebouw: een huzarenstukje
Eva de Klerk doet uit de doeken hoe zij erin slaagde de NDSM-werf, 20.000 m2, 
voor de sloopkogel te behoeden. Ze wist, samen met anderen, een totaal ver-
kommerd gebied, een no-go-area die was verworden tot een obscure en ranzige 
tippelzone, om te toveren tot een plek die hot en happening is en waar talloze 
kunstenaars en creatieve bedrijfjes nu hun thuisbasis hebben. Een huzarenstukje, 
omdat ze begon met een flinke achterstand in de vorm van € 8 miljoen aan ach-
terstallig onderhoud aan een pand dat op instorten stond. 

‘Een van mijn eerste acties was het bedenken van een creatief verdienmodel, met 
aandacht voor het groot- maar ook het kleinkapitaal’, vertelt ze. Ze besloot in de 
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(hoge) hal verdiepingen te bouwen en units te verhuren. Zo ontstond 
30.000 m2 verhuurbare ruimte. Het project won een innovatieprijs, want 
nooit eerder was er in Nederland gebouwd in een loods. ‘Dat bracht de 
boel aan het rollen. Na die prijs kwamen er fondsen, leningen en subsi-
dies los. Vervolgens meldden zich enorm veel huurders aan.’ 
 
De Klerks verhaal ademt optimisme. Tegen de verdrukking in kunnen 
ogenschijnlijk onmachtige initiatieven veel bereiken, mits ze zich vereni-
gen en volharden. Toch besluit ze haar betoog met een kanttekening. ‘Ik 
heb nu vooral verteld wat er goed ging. Er ging ook veel fout. Leer daar-
van. Kies een afgeschreven bouwval met geschiedenis, denk niet dat het 
lukt met ‘copy-paste’, denk eerst aan de mensen en ga daarna pas aan de 
slag met het ontwerp, creëer een kritische (financiële) massa en bedenk 
voor het gebouw een duurzame functie, die kan veranderen en meeg-
roeien met de tijd. Maar vooral: laat je niet ontmoedigen door tegenslag. 
Hou vol!’



Bernard Hulsman, dagvoorzit-
ter en architectuurjournalist 
bij NRC Handelsblad, zet zijn 
eigen, nieuwe woning af tegen 
woningen uit de jaren dertig. 
‘Eigenlijk vind ik niets aan mijn 
woning echt mooi. Van oude archi-
tectuur daarentegen krijg je nooit 
genoeg. Het glas-in-lood, de fijne 
detaillering, het ambachtelijke 
stucwerk: zoveel details om van 
te houden. Logisch dat we willen 
behouden wat oud is.’

Geschiedenis laten voortleven: 
een passie
Een man die zijn sporen dich-
ter bij huis verdiende, is Camille 
Oostwegel. Hij transformeerde di- 
verse vervallen kastelen, hoeves 
en kloosters tot succesvolle hore-
cabedrijven: Château Neercanne, 
Kruisherenhotel, Winselerhof en Chateau St. Gerlach. Zijn startkapitaal eind jaren 
zeventig: 10.000 gulden. Zijn eerste project: kasteel Erenstein. Vele zouden vol-
gen. Steeds hanteert hij hetzelfde recept. ‘Als ik een pand herontwikkel, wil ik er 
alles over weten. De hele geschiedenis. Die wil ik laten voortleven en overdragen 
aan mijn gasten. Zo kwam ik erachter dat de Romeinen nog in de omgeving van 
de Winselerhof verbleven hebben. Daarom kreeg deze locatie een Italiaans restau-
rant: Pirandello.’ 

Stratoloog Pim van den Berg 
roemt de architectuur, het prach-
tige landschap en de bourgondische 
aard van de streek. ‘Parkstad Lim-
burg heeft talloze plekken om trots 
op te zijn. Watertorens, watermo-
lens, kloosters, kerken en kastelen: 
ze schreeuwen om een nieuwe, 
gewaardeerde bestemming.’



Oostwegel predikt zuinigheid; alleen dan kun je geld ver-
dienen. Toch tastte hij bij de herontwikkeling van het 
Kruisherenhotel extra in de buidel. ‘De architect was niet 
tevreden over de lichtinval en opperde de Duitse lichtar-
chitect Ingo Maurer in te schakelen. Dat heb ik uiteinde-
lijk gedaan en het resultaat is fantastisch. Wel werd het 
plan daardoor 3,5 ton duurder. Maar daar stond tegenover 
dat ik vijf jaar geen marketingbudget nodig zou hebben 
omdat Maurer door veel journalisten wordt gevolgd, wat 
veel gratis publiciteit zou opleveren.’
Opvallend: al in 1982 stelde Oostwegel een Raad van 
Commissarissen aan voor zijn bedrijf. ‘Je kunt nog zoveel 
goede ideeën hebben, je moet ze ook kunnen toetsen. Je 
hebt mensen nodig die je een spiegel voorhouden en kri-

tisch durven zijn.’ Oostwegel vindt dat de overheid haar 
nek moet uitsteken om de economische potentie van 
Zuid-Limburg beter te benutten. ‘Ik heb meer dan hon-
derd miljoen euro in Zuid-Limburg geïnvesteerd en acht 
miljoen euro aan subsidie ontvangen. De overheid zou 
subsidie moeten zien en inzetten als een vliegwiel om 
private investeringen los te peuteren.’ Hoewel de regio 
heel gunstig ligt ten opzichte van België, Parijs en grote 
Duitse steden, zijn de verbindingen onder de maat, vindt 
hij. ‘Als we een snelle trein naar Luik krijgen en luchtver-
bindingen met Amsterdam, Berlijn en München, worden 
we een echte hotspot en zal het een stuk makkelijker 
worden om al die mooie, oude gebouwen in onze regio te 
herbestemmen.’



Leegstaand erfgoed 
herbestemmen: een vak
Arno Boon, directeur van BOEi, 
heeft als tagline: restaureren en 
herbestemmen van cultureel erf-
goed. ‘En dat is in de rest van 
Nederland net zo moeilijk als hier 
in Limburg’, verzekert hij het in 
groten getale opgekomen publiek. 
Volgens Boon staat in ons land minstens twee miljoen vierkante meter aan rijks-
monumenten leeg. ‘Dat is nog maar het topje van de ijsberg, want we hebben de 
gemeentelijke monumenten hier niet in meegenomen. Er ligt trouwens 50 mil-
joen euro klaar voor herbestemming van monumenten die niet wordt gebruikt…’

Het leegstaande en verkommerde pand van de Coöperatieve Stichtsche Olie- en 
Lijnkoekenfabriek CEREOL was de bewoners van de Utrechtse wijk Oog in Al een 

Jo Coenen, architect en IBA-cu-
rator, brengt internationale kennis 
en kwaliteit naar Parkstad. ‘Er is 
sprake van een immense leegstand, 
niet alleen in monumenten, ook in 
kantoren. Daar moeten we mee aan 
de slag. Binnen de grammatica van 
een IBA speelt de ‘kunst van het 
versmelten’ - het samengaan van 
verleden, heden en (ideeën over) de 
toekomst - een essentiële rol.’

Patrick van der Broeck, Gedepu-
teerde Groen, Landbouw, Infra 
en Rail, meldt dat Limburg alleen 
al 5.300 rijksmonumenten telt. 
‘Daar willen we wat mee. Daarom 
investeert de provincie Limburg 
in drie jaar ruim € 30 miljoen in 
monumenten, deels in combinatie 
met € 40 miljoen voor projecten 
in de vier grote binnensteden. Wat 
ik mooi vind, is dat de markt deze 
beweging omarmt en dat Jo Coenen 
binnen IBA pleit voor een opleiding 
die zich richt op herbestemming in 
plaats van nieuwbouw. En die snelle 
treinverbinding met Luik waarvoor 
Camille Oostwegel pleit: die komt er!’



doorn in het oog. Zeker nadat het door een brand ernstig 
was beschadigd. Boon had er geen hand in, bezweert hij 
lachend, maar achteraf gezien was die brand een zegen, 
vanwege de te lage plafondhoogtes. De buitenmuren ble-
ven staan en werden prachtig gerestaureerd, binnen ver-
anderde het nodige. 
 
Het is volgens Boon een fabeltje dat een monument 
altijd geheel in oude luister moet worden hersteld. ‘Soms 
mag je best wat slopen. Je moet dat echter slim aanpak-
ken. Niet vragen of je wat mag slopen, maar eerst een 
goed plan maken waar mensen enthousiast van worden, 
en dan als voetnoot vermelden dat om het plan te reali-
seren ook iets moet worden gesloopt.’ Het plan voor de 
CEREOL-fabriek omvatte onder meer een school, een 
BSO, een theaterzaal, een bibliotheek en horeca, en is vol-

gens Boon een groot succes. ‘Het loopt als een tierelier en 
de prijzen van de omliggende woningen zijn sindsdien 
gestegen.’
Vervolgens neemt Boon zijn gehoor mee naar Leeuwar-
den, waar een gevangenis werd omgebouwd tot biblio-
theek, naar Horst aan de Maas, waar een kantfabriek 
werd gerestaureerd, naar Blerick, waar een enorme hal 
werd omgetoverd tot spoormuseum en naar Roermond, 
waar een fabriek een tweede leven kreeg. Hij adviseert 
de aanwezigen bij een herbestemming goed na te denken 
over de nieuwe functie van het gebouw. ‘Je kunt een silo 
niet zomaar omtoveren tot woningen. Misschien moet je 
dan ook niet samenwerken met een partij die alleen maar 
woningen bouwt. Verder: kijk naar je eigen competenties. 
Mis je er een of meer, zoek er die dan bij in de vorm van 
een andere partij.’



gesubsidieerd door de Provincie Limburg

Carl Smeets, voorzitter Bouwfo-
rum Leonardo da Vinci, pleit voor 
creativiteit in denken. ‘Leonardo 
da Vinci, onze naamgever van het 
forum, leert ons dat als je veilig 
denkt en binnen de lijntjes kleurt, 
je nooit spectaculaire oplossin-
gen en sprongsgewijze progressie 
realiseert. We dienen veel best 
practices te delen en vooral creatief 
te denken om erfgoed te behouden 
en te herbestemmen.’

- Over de rol van openbaar bestuurders zegt hij: ‘We hebben bestuurders nodig die 
verder kijken dan de vier jaar van een raadsperiode. Bestuurders die erin slagen 
hun gemeenteraad mee te nemen in het verhaal en die kunnen en durven door-
duwen.’ 
- Over het kiezen van een goede huurder: ‘Een commerciële partij is niet per se 
beter dan een club enthousiaste mensen die misschien wat minder professioneel 
zijn.’
- Over een interessant boek: ‘Hier wordt de toekomst gebouwd’ van Antoine van 
Agtmael en Fred Bakker. ‘De eerste hoofdstukken zijn wat zwaar, maar het is een 
interessant boek over regio’s die in economisch zwaar weer zijn beland en zichzelf 
opnieuw wisten uit te vinden.’

Nawoord
De drie beschreven presentaties mogen waarlijk bijdragen aan best practice 
casuïstiek voor het herbestemmen van cultureel erfgoed. Vanuit passie voor het 
monument en de historie, met een top down dan wel bottom up benadering, of 
gedreven door een vakkundig management waarin exploitatie en business case 
voorop staan, vele wegen kunnen leiden naar een succesvolle herbestemming. 
Met het vertellen van de juiste story wordt de energie van initiatiefnemers brand-
stof voor integrale projectteams die de klus verwezenlijken. Al lijkt de culturele 
erfenis in Parkstad ruim in haar jasje te zitten, vergeleken met de totale huidige 
vastgoedmeters is het maar een heel klein percentage. Het zou toch te gek zijn 
als diverse initiatieven in zorg, onderwijs, werken, wonen of leisure niet hun 
plek zouden vinden in één van de prachtige hoeves, kerken of kloosters. Met 
Leonardo’s creativiteit zullen we krachten blijven bundelen om dit tot waarheid te 
maken. Doet u mee?
De Lustrumcommissie 2016
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Over het bouwforum:
Leonardo Da Vinci Bouwforum heeft volgens de statuten het doel om de belangen 
van de bouwnijverheid, in de ruimste zin des woords, te bevorderen. Het Bouw-
forum is een Limburgse netwerkorganisatie van aan de bouw- en vastgoedsector 
gerelateerde professionals, en is daarmee een discussieplatform voor relevante 
thema’s op het gebied van bouw en vastgoed. De jaarthema-programmering in de 
format van een dinerlezing op Château Neercanne met hoogstaande sprekers is 
het kloppend hart van het Bouwforum.
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Arno van den Hurk, directeur 
Erfgoedfabriek Noord-Brabant, 
heeft de ervaring dat het werkt 
als de overheid bij de herbestem-
ming betrokken is. ‘Noord-Brabant 
gaat, geruggensteund door de 
zogenaamde Essentgelden, de 
verloedering van historisch erfgoed 
als gevolg van de crisis stevig te 
lijf. Het provinciebestuur is partner 
bij de herontwikkeling en zet daar 
bijna alle provinciale instrumenten 
voor in, variërend van een positie 
innemen en tot risicodragend tijde-
lijk participeren.’


