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Een grote stap vooruit in monumentenbehoud
2015 is een bijzonder jaar geweest voor het Utrechts Monumentenfonds: met de nieuw geformuleerde doelen kon een
vliegende start gemaakt worden. Zo ondersteunt de overheidstoekenning van zowel de zogeheten POM-status
(‘Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud’) als
de status van culturele ANBI (‘Algemeen Nut Beogende Instelling’) het UMF bij haar streven om monumentaal erfgoed
‘levend’ te houden. Tegelijkertijd zijn deze twee toekenningen
een erkenning voor het fonds; en een herkenning voor het
geïnteresseerde publiek.
Het delen van kennis en passie voor monumenten werd sterk
uitgedragen tijdens een aantal publieksevenementen, waaronder de goedbezochte Open Tuinendag Utrecht, de HartHoofddag en de Open Monumentendag. Het derde streven
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van het UMF, duurzame en innovatieve monumentenzorg,
kwam tot uiting in onder meer de oplevering van het pand
Brigittenstraat 20. Bij de restauratie van dit bijzondere 17eeeuwse rijksmonument is veel aandacht geweest voor het
energiezuiniger maken van het pand. Daarmee is tegelijkertijd
een ‘casus’ neergezet als ijkpunt voor de nieuwe projecten.
Met plezier bied ik u namens het UMF het jaarverslag 2015
aan, waarbij ik de wens uitspreek dat het fonds de uitgezette
koers de komende jaren kan voortzetten. Als bevlogen instelling voor monumentenzorg in het algemeen. En als belangrijke bouwsteen van monumentaal Utrecht in het bijzonder.
Hilde van Werven
directeur UMF
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Organisatie
POM-status

Culturele ANBI-status

In 2015 kende het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap het Utrechts Monumentenfonds de zogeheten
POM-status toe. POM staat voor Professionele Organisatie
voor Monumentenbehoud. Een organisatie met deze status
profiteert van vereenvoudigde subsidieaanvragen voor onderhoud, restauratie en herbestemming van monumenten.

Naast de nieuwverworven POM-status is het Utrechts
Monumentenfonds van Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI) in 2015 opgewaardeerd tot een culturele ANBI. Om als
culturele ANBI aangemerkt te worden dient een instelling
voor minstens 90 procent actief te zijn op cultureel gebied.

De POM-status is in 2010 in het leven geroepen door de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met het oog op verdere
professionalisering van de manier waarop er in Nederland
met cultureel erfgoed wordt omgegaan. Met deze status wil
de rijksoverheid goed eigenaar- en opdrachtgeverschap
stimuleren en de transitie naar meer professionele organisaties voor monumentenbehoud steunen.

Op basis van de ‘gewone’ ANBI-status, verleend door de
Belastingdienst, waren giften van donateurs in principe al
fiscaal aftrekbaar, maar door de culturele ANBI-status genieten
donateurs van het UMF een extra belastingvoordeel: particulieren en bedrijven mogen in hun aangifte inkomsten- en
vennootschapsbelasting het bedrag van de gift respectievelijk
1,25 keer en 1,5 keer aftrekken.

Procedure inschrijving woning
Het UMF heeft ongeveer 120 monumentale panden in de stad Utrecht. Deze woningen
en bedrijfsruimtes kunnen gehuurd worden door gegadigden van het UMF.
Klik hier voor uw inschrijving op de wachtlijst:
www.utrechtsmonumentenfonds.nl/content/gegadigde-worden

Wie is wie
Sep Schetters
renovatie & onderhoud
Hilde van Werven
directie

Noortje Schrover
project-ondersteuning
(alleen op vrijdag)

Karry Berentsen
restauratie

Marleen van der Ree
administratie & verhuur

Vincent ter Wal
stagiair
(tot februari 2015)
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Werkgroepen en commissies
Sinds jaar en dag wordt het UMF ondersteund door vrijwilligers, die zich themagericht
inzetten voor het fonds, de monumenten en het erfgoed in de stad Utrecht.

Werkgroep Historisch Onderzoek
De leden van de Werkgroep Historisch Onderzoek houden
zich onder meer bezig met research naar de geschiedenis
van de historische panden die het UMF in beheer heeft. De
resultaten worden gepubliceerd in de twee of driejaarlijkse
uitgave SteenGoed. In 2015 besteedde de redactie van SteenGoed uitgebreid aandacht aan de panden Brigittenstraat 20
en Keizerstraat 35.
Een overzicht van alle uitgaven van SteenGoed vanaf 1988
is te vinden op:
Uitgaven Steengoed

Werkgroep Documentatie
De werkgroep Documentatie staat internationaal bekend
als vraagbaak op het gebied van de cultuurhistorie en met
name wanneer het om monumenten gaat. Op de website
http://www.documentatie.org worden begrippen uit de
wereld van de monumentenzorg, bouwhistorie en cultuurhistorie in beeld en tekst (‘plaatje & praatje’) toegelicht of
ontsloten via literatuurlijsten. Naast algemene begrippen is
er ook informatie over veel panden te vinden, waarbij de
nadruk ligt op de stad Utrecht.

De Werkgroep Historisch Onderzoek en
de Tuincommissie zoeken nieuwe leden
Bent u geïnteresseerd in archiefonderzoek en schrijft
u graag? Of combineert u een liefde voor tuinieren
met een interesse in geschiedenis? Meldt u zich dan
aan bij het UMF en bel 030 - 231 17 61

Begrippenlijst

Tuincommissie
De Tuincommissie beheert de gemeenschappelijke
Bruntenhoftuin achter het complex Bruntenhof en
Bruntensteeg en bestaat uit bewoners en vrijwilligers.
Deze semipublieke tuin heeft het karakter van een
17e-eeuwse siertuin en is dagelijks tussen 10 uur en
zonsondergang opengesteld voor het publiek.
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Kwaliteitsaspecten bij onderhoud en restauratie
Bij de omgang met monumenten staan kwaliteit en zorgvuldigheid voorop. Monumentale panden en de
hierin aanwezige monumentale waarden blijven hierdoor bewaard. Bij onderhoud, restauraties en woningverbetering wordt de kwaliteit van de werkzaamheden op verscheidene wijzen voorgeschreven en geborgd.

De procedure die het UMF daarvoor
hanteert, is sinds 2012 vastgelegd.
Daarin is onder meer geregeld dat
voorafgaand aan elk restauratieplan een
bouwhistorisch onderzoek plaatsvindt,
verricht door een hiertoe bevoegde,
extern deskundige. De restauratiearchitect van het UMF beoordeelt het
uiteindelijke rapport op de inhoudelijke
kwaliteit.
Ook de selectie van architectenbureaus
en aannemers die met de panden aan
de slag gaan, verricht het UMF zorgvuldig. Zo worden de richtlijnen gevolgd van de ‘Gezamenlijke Erkenningsregeling Architecten werkzaam in de
Restauratie’. Voor bouwbedrijven stelt
het UMF eigen eisen die volledig aansluiten bij de criteria die de vakgroep
Restauratie stelt. Deze eisen hebben
betrekking op aspecten als bedrijfsorganisatie, bouwkundig vakmanschap
en deskundigheid op het specifieke
gebied van restauratie.

Bij de selectie van een aannemer vraagt
het UMF van te voren de samenstelling
en ervaring van het projectteam op.
Veelal wordt een werkbezoek gebracht
aan een referentieproject. Verder wordt
van aannemersbedrijven verwacht dat
zij werken met een intern kwaliteits-

systeem dat specifiek rekening houdt
met het karakter van restauratieprojecten. Door deze maatregelen en
door het houden van toezicht tijdens
de werkzaamheden is de kwaliteit ervan
voortdurend geborgd.

Planmatig onderhoud en woningverbetering
Voor alle panden wordt een onderhoudsplan over meerdere jaren opgesteld. Het
plannen van onderhoud in een meerjarenonderhoudsplan biedt belangrijke voordelen. Het voorkomt ad-hoc oplossingen, het maakt het kostenverloop inzichtelijk
en het spaart tijd, geld en materiaal.
Panden die vrijkomen van huurder worden beoordeeld om mogelijk voor woningverbetering in aanmerking te komen. Voor de renovatiewoningen maakt het UMF
tekeningen van de bestaande situatie en van de nieuwe gewenste indeling. Tevens
wordt van de werkzaamheden een werkomschrijving opgesteld.
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Terugblik op 2015
Brigittenstraat 20:
energiezuinige renovatie
Het 17e-eeuwse rijksmonument aan de Utrechtse
Brigittenstraat 20 heeft door de eeuwen heen
dienst gedaan als danszaal, leerlooierij, thuisbasis
van een jonkvrouw en woning voor een commune.
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Tijdens de werkzaamheden trok het UMF samen
op met het duurzame energiebedrijf Frog Energy
en het technisch aannemersbedrijf TBK Holland.
Met de installatie van zonnepanelen en innovatieve dakisolatie heeft het UMF haar visitekaartje afgegeven als ‘groene’ monumentenorganisatie, die
een voortrekkersrol wil innemen bij energiezuinig
renoveren en restaureren.
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In de zomer van 2015 veranderde de bestemming
en zijn acht huurappartementen in het pand opgeleverd. Bij de restauratie is veel aandacht geweest
voor het energiezuiniger maken van het pand.
Daardoor is het oude energielabel G opgewaardeerd tot label B, wat een grote verbetering is.
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Nieuw energielabel

Brigittenstraat na renovatie

Brigittenstraat vóór renovatie

Meer weten over de renovatie?
Tijdens de begunstigersvergadering op
6 juni 2016 in de Stadsschouwburg wordt u
bijgepraat over deze bijzondere restauratie.
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Agnietenstraat: een bijzonder pilotproject
Bij de herdenking in 2014 van de 350ste
sterfdag van weldoenster Maria van
Pallaes stond de geschiedenis van de
Cameren aan de Agnietenstraat volop
in de publieke belangstelling. In de
zomer van 2015 ging de aandacht ditmaal uit naar de woningen zelf, die toe
waren aan een flinke onderhoudsbeurt.
Het exterieur van de monumentale huizen werd opnieuw geschilderd, waarbij
de deuren, kozijnen en kenmerkende
details als het jaartal 1651 en het wapen

boven de entree fraai in de oorspronkelijke staat teruggebracht zijn.
De samenwerking bij dit project tussen
het Utrechts Monumentenfonds en
Weijman Vastgoedonderhoud leidde
tot een bijzondere pilot: twee huizen
zijn geschilderd met lijnolieverf en de
overige tien woningen met synthetische alkydverf. De vraag hierbij is hoe
beide verfsoorten zich tot elkaar verhouden, waarbij de verwachting is dat

de meer elastische lijnolieverf het risico
op houtrot op termijn zou moeten
verkleinen. Vanuit de monumentenwereld wordt deze pilot met veel
interesse gevolgd.

Heb ❤ voor onze monumenten
Giften en legaten

Belastingvoordeel

aan de grens van 1 procent te komen. Wel

Momenteel dragen circa 2100 begunstigers

U profiteert van belastingvoordeel als het

moet u voor een periode van vijf jaar een

financieel bij aan het werk van het UMF.

totale bedrag dat u schenkt in een jaar

vast bedrag naar een goed doel over-

Overweegt u het UMF te steunen via een

hoger is dan 1 procent van uw verzamel-

maken, en hiervoor een schenkingsover-

gift of legaat? Dan is het goed om te weten

inkomen, met een minimum van €60,-.

eenkomst ondertekenen. Deze kunt u zelf

dat het UMF is erkend als een Culturele

Elke euro boven deze grens is aftrekbaar

opstellen, maar u mag ook een standaard-

ANBI. Een ANBI-instelling is geen successie-

tot maximaal 25 procent van uw inkomen.

formulier gebruiken. Voorbeelden hiervan
zijn te vinden op de websites van:

of schenkingsrecht verschuldigd en de
schenker of donateur kan de gift binnen de

Word vaste donateur

daarvoor geldende regels aftrekken van de

Ook met periodiek doneren profiteert u

inkomsten of vennootschapsbelasting.

van belastingvoordeel. U hoeft dan niet

Belastingdienst
Consumentenbond
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Woning- en tuinverbetering
Het UMF voerde in 2015 twee woningverbeteringen uit. In het pand aan
de Nieuwegracht 35 is centrale verwarming aangelegd en is het ventilatiesysteem verbeterd. Daarnaast zijn kleine onderhoudswerkzaamheden aan
de woning uitgevoerd. In de woning aan Jeruzalemstraat 8a is de keuken
gerenoveerd en het ventilatiesysteem vervangen.

Agnietenstraat
Daarnaast zijn eind 2015 voorbereidingen getroffen voor de verbetering van
de woning aan Agnietenstraat 26. Zoals
zich wel vaker bij monumenten en oude
gebouwen voordoet, is in het muurwerk
een hoge concentratie vocht en zout
aanwezig. Wanneer dat niet verwijderd
wordt, ontstaat na renovatie al snel opnieuw schade in het stuc- en schilderwerk. Door het oude stucwerk te
vervangen door zogeheten geventileerd
en ademend stucwerk worden dergelijke
problemen voorkomen.

Nieuwegracht 35

Bruntenhoftuin tijdens werkzaamheden

Agnietenstraat 26

Bruntenhoftuin na uitvoering werkzaamheden

Bruntenhoftuin
In 2015 is een gedeelte van de klinkerbestrating in de Bruntenhoftuin opnieuw ingelegd.
De financiering voor het uitvoeren van deze
werkzaamheden is mede mogelijk gemaakt
door een bijdrage uit het Leefbaarheidsbudget van de gemeente Utrecht. Vóór de zomer
van 2016 wordt fase 2 uitgevoerd.
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Onthulling console 350 jaar Maria van Pallaes
Op 23 oktober 2014 was het exact 350 jaar geleden dat Maria van Pallaes
overleed. Bij testament had deze weldoenster onder meer de Cameren Maria
van Pallaes, twaalf eenkamerwoningen in de Agnietenstraat, bestemd voor
armenzorg. Ter ere van deze bijzondere patriciërsvrouw schreef het UMF een
wedstrijd uit voor het ontwerp van een nieuwe lantaarnconsole.

Geplaatste console Maria van Pallaes

Cissy van de Wel

De Utrechtse beeldhouwster Cissy van der
Wel tekende voor het winnende ontwerp:
ze bracht het gulle en barmhartige leven
van Maria van Pallaes terug tot het symbool
van gevende handen met daarin drie appels.
Op 22 april 2015 werd de console feestelijk
onthuld bij de Servaasbrug.
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Activiteiten 2015
Naast de onderhouds- en restauratiewerkzaamheden
aan meerdere monumenten richtte het UMF zich op
publieksinformatie om de monumenten dichter bij
het grote publiek te brengen.

Open Tuinendag
Op 27 juni 2015 vond de Open Tuinendag Utrecht plaats. Zowel de tuin
van de Margarethenhof aan het Jansveld als de Bruntenhoftuin waren
opengesteld voor het publiek. De huurders van de woningen ontvingen
de be-zoekers, waarbij verhalen over de geschiedenis van de tuinen
werden gedeeld.

Onthulling fundatiesteen
Begin februari werd aan de Nieuwekade de
gerestaureerde fundatiesteen van het kantoor
van het schietschuitenveer, het vrachtbotenverkeer tussen Utrecht en Amsterdam, onthuld.
Bij de sloop van de oude kantoren in 1969 is
deze bijzondere steen behouden gebleven.

Hart-Hoofddag
Ook op 27 juni werd de Hart-Hoofddag georganiseerd door het UMF. Dit
speciaal op verzoek van de Triodos Bank. In samenwerking met het Gilde
Utrecht en de Werkgroep Historisch Onderzoek was een stadswandeling
opgezet langs diverse UMF-panden en opengestelde tuinen. Ruim 180
mensen namen deel aan deze dag.
Tour de France
Begin juli hingen als verwelkoming van de karavaan van de Tour de France
in Utrecht speciale vlaggen aan de gevels van meerdere UMF-panden.
Begunstigervergadering 2015
In de maand mei organiseerde het UMF de jaarlijkse begunstigersvergadering in de Sterrenwacht Sonnenborgh, waarbij de stukken en verslagen
over 2014 besproken werden.

Onthulling muurschildering
In juni werd op initiatief van bewoners
van de Geertestraat een muurschildering
onthuld met een tekst van de Utrechtse
schrijver C.C.S. Crone. Het citaat prijkt op
het UMF-pand Grijsesteijn op de hoek
van de Geertestraat en de Oudegracht.
Met medewerking van het Utrechts
Monumentenfonds, de gemeente Utrecht
en schilder Jos Peeters is het plan tot
uitvoering gebracht.
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Open Monumentendag
Tijdens de Open Monumentendag op 12 september waren meerdere
UMF-panden en tuinen opengesteld, terwijl de medewerkers en leden
van de Werkgroep Historisch Onderzoek zelf met een stand op de informatiemarkt stonden, waarbij nieuwe begunstigers geworven zijn. Een
groep van 50 begunstigers van het UMF werd op zondag 13 september
rondgeleid in de Stadsschouwburg, die verbouwd werd.

De Lantaarn spreekt
In samenwerking met de Vereniging Oud
Utrecht heeft het UMF een aanvulling geleverd voor het boekje 'De lantaarn spreekt'. In
de wandelroutes zijn de drie nieuwe consoles
van de Zusters Augustinessen van St. Monica,
Koning Willem-Alexander en Maria van Pallaes
opgenomen.
www.oud-utrecht.nl

Het boekje ‘De lantaarn spreekt’ is te
koop voor €10 bij het UMF. Deze
gids bevat vijf wandelroutes en een
vaarroute langs alle lantaarnconsoles aan de Utrechtse grachten.
In 1949 begon de grootscheepse
restauratie van de Utrechtse werven
op instigatie van de Vereniging OudUtrecht. De kraagstenen onder de
lantaarns werden hierbij versierd
met beeldhouwwerk.
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Nieuw beleidsplan 2016-2018
Het UMF heeft in haar nieuwe beleidsplan de doelen en positionering van de organisatie
geformuleerd voor de komende jaren. De kern daarvan is dat het UMF erop gericht is erfgoed ‘levend’ te houden; op het toepassen en delen van kennis en passie; en op het streven
naar duurzame en innovatieve monumentenzorg.
Erfgoed ‘levend’ houden
Het UMF houdt erfgoed levend door monumentale panden
aan te kopen en te restaureren. Vervolgens worden de panden
verhuurd en onderhouden, waarbij hun bewogen geschiedenis vastgelegd wordt. Het UMF faciliteert veel erfgoedliefhebbers, die in de monumentale binnenstad van Utrecht
wonen en werken. De bewoning van de gerestaureerde
panden vormt een nieuw hoofdstuk in de rijke geschiedenis
van de stad. Daarnaast richt het UMF zich de komende tijd
op het in portefeuille kunnen nemen van monumenten, waarvan kwetsbare monumentale waarden worden bedreigd.
Kennis en passie
Het UMF heeft hart voor monumenten en restaureert en
onderhoudt daarom met de grootste zorg en aandacht.
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Het fonds stelt hoge eisen aan de deskundigheid, betrokkenheid en het vakmanschap van haar medewerkers en samenwerkingspartners. En deelt haar passie en kennis graag met
het grote publiek.
Duurzaam en innovatief
Duurzame monumentenzorg bevordert de levensduur en
leefbaarheid van monumenten. Het UMF zoekt daarom
stelselmatig naar koppelingen tussen energiezuinigheid en
het behoud van historisch karakter. Door respectvolle toepassing van nieuwe isolatietechnieken, zonnepanelen en
andere innovaties biedt het fonds haar monumenten een
duurzame toekomst.
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Activiteitenagenda 2016

Projecten 2016
Regelmatig onderhoud en herstel zijn van het grootste belang voor
het behoud van historische gebouwen. Wanneer de bouwkundige
opzet en materialen geen wezenlijke onvolkomenheden vertonen,
is de levensduur van historische gebouwen eigenlijk onbeperkt.
Regelmatig onderhoud en af en toe groter herstelwerk van elementen die door
weer en wind aangetast worden, zou dan het enige zijn wat nodig is. Al lukt dit
niet altijd, omdat het interieur eenmaal per 30 à 40 jaar toe is aan vervanging.
Volgens de planning van het Meerjarenonderhoudsplan wordt ook in 2016 aan
een groot aantal woningen onderhoud uitgevoerd. Dit betreft het schilderwerk van
ramen, deuren en kozijnen. De voorbereiding van deze werkzaamheden geschiedt
secuur: van ieder pand wordt eerst een bouwkundige opname gedaan om eventuele mankementen te ontdekken. Deze bouwkundige opname verricht het UMF
in nauw overleg met de Monumentenwacht of de aannemer die het werk gaat
uitvoeren.
Energiebesparing
Op het vlak van energiebesparing neemt het UMF deel aan een pilotproject van
de gemeente Utrecht, waarbij huurders gratis energieadvies ontvangen en een
energiebox kunnen aanvragen. Deze box bevat besparende producten zoals een
zeer zuinige lamp, een stekkerblok en radiatorfolie om warmteverlies te voorkomen.
De geschatte besparing op jaarbasis is €100.
Complex ‘t Hoogt
Het complex ’t Hoogt zal ook in 2016 veel aandacht krijgen van onze restauratiearchitect. Op basis van de uitgevoerde bouwhistorische verkenning blijkt dat de
Slachtstraat 5 een lage bouwhistorische waarde heeft omdat het pand bij de vorige
grote restauratie nagenoeg volledig opnieuw gebouwd is. Dat houdt in dat de
monumentwaarde voor het UMF gering is en dat daarom besloten is om het pand
aan de Slachtstraat 5 te verkopen. De bouwmassa van de panden ’t Hoogt 2 tot en
met 10 heeft een hoge monumentale waarde.

Begunstigersvergadering UMF
Maandag 6 juni - 19:30 uur (ontvangst om 19:00 u)
Dit jaar wordt de vergadering gehouden in de
Blauwe Zaal in de Stadsschouwburg Utrecht aan
het Lucasbolwerk 24 te Utrecht. Na de vergadering
zal rond 20.15 uur Karry Berentsen - restauratiearchitect van het UMF - een presentatie geven over
de historie en de recent uitgevoerde restauratie van
Brigittenstraat 20. Aansluitend bestaat vanaf 21.00
uur gelegenheid om een rondleiding te krijgen
‘achter de schermen’ van de Stadsschouwburg
Utrecht en is er de mogelijkheid om onder het
genot van een borrel en een hapje verder te praten.

Lezing: Verhaal achter de Foto
Maandag 20 juni
Begin 2016 introduceerde het UMF in samenwerking met de Werkgroep Historisch Onderzoek de
lezingenreeks ‘Het verhaal achter deze foto’. Met
deze lezingen beoogt het UMF de belangstelling
voor de geschiedenis van de stad Utrecht en haar
bijzondere panden onder een groot publiek te bevorderen. De volgende lezing staat gepland in het
prachtige pand van het UMF aan de Oudegracht
237 te Utrecht waar het Literatuurhuis is gevestigd.
www.hetliteratuurhuis.nl

Opening Open Tuinendag
Vrijdag 1 juli
Tijdens de formele opening van de Open Tuinendag staat de Bruntenhoftuin centraal, waarbij genodigden de tuin kunnen bezoeken.
www.opentuinendagutrecht.nl

Open Monumentendag 2016
Zaterdag 10 september
Het landelijke thema voor de Open Monumentendag is ‘Iconen & Symbolen’. In Utrecht zal de nadruk
niet alleen liggen op beelden en tekens met een
bijzondere betekenis, maar ook op monumenten
als iconen. Tot de UMF-panden en tuinen die dan
open zijn, behoren Lange Nieuwstraat 53, Bruntenhof, Margarethenhof en Oudegracht 237.
www.openmonumentendagutrecht.nl

Speciale lezing Gilde Utrecht
In samenwerking met het Gilde Utrecht is een
speciale lezing georganiseerd en is de verwachting
dat daar een vervolg op komt.
www.gildeutrecht.nl

Huurderswandeling
In het najaar van 2016 zal door het UMF een huurderswandeling georganiseerd worden langs diverse
panden van het UMF. In de volgende mailing besteden we hier meer aandacht aan.
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