
Het aanjaagteam voor erfgoed helpt eigenaren van bijvoorbeeld  
rijksmonumentale kerken, boerderijen en industriële panden een  
nieuwe bestemming te vinden. Hierdoor wordt het monument weer 
goed onderhouden, gerestaureerd en kan het worden behouden  
voor volgende generaties. 

Wat doen deze topadviseurs?
De aanjagers zijn topadviseurs uit de wereld van het erfgoed  
en vastgoed en helpen u kosteloos en in goed overleg door het:
■■ in kaart brengen van kansen en risico’s bij herbestemmen;
■■ samenbrengen van vraag en aanbod;
■■ geven van financieel advies;
■■ delen van kennis over subsidieregelingen en fondsen van overheden;
■■ leggen van contacten met andere overheden zoals het Rijk,  
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en gemeenten.

Contact 
Neem contact op via monumenteninbeweging@pzh.nl 

Aanjaagteam voor erfgoed

Bent u eigenaar van een 
religieus-, industrieel- of 
agrarisch rijksmonument? 
Zoekt u een unieke 
vestigingslocatie voor  
uw organisatie? Kent u een 
leegstaand rijksmonument  
in uw omgeving?

www.zuid-holland.nl/aanjaagteam



TON VERVOORT
aanjager industrieel erfgoed

‘Monumenten zijn per definitie duurzaam en 
versterken de identiteit en aantrekkelijkheid 
van hun omgeving. Hoe mooi is het dan om hier 
constructieve bijdragen aan te mogen leveren in 
het gezamenlijk vinden van nieuwe bestemmingen, 
optimalisaties en transformaties van monumen-
taal vastgoed? Ik vind dit geweldig mooi!’

Mijn vertrekpunt is de menselijke maat.

KLAAS TELGENHOF
aanjager agrarisch erfgoed

‘De schoonheid van monumenten is ongekend,  
ze bepalen voor mij en voor veel anderen de leef- 
wereld in positieve zin. Ze laten ons de geschiedenis 
zien van onze voorouders. Het daagt mij uit deze 
monumenten te behouden. Onze cultuur, mede  
neergelegd in gebouwd erfgoed, mag niet verloren 
gaan en kan, ja moet, behouden blijven.’ 

Monumenten tonen ons de  
geschiedenis van onze voorouders.

RUUD WIERSUM
aanjager religieus erfgoed  

‘Complexe vastgoedvraagstukken vind ik uitda-
gend. Wanneer het eindresultaat ertoe leidt dat 
een monument herbestemd en gerenoveerd wordt, 
is dat extra mooi. Op die manier de toekomst haar 
verleden terug te geven is super. Zo kunnen de 
monumenten nog decennia lang getuigen van hun 
bijzondere betekenis!’

De toekomst haar verleden teruggeven.

Wie zijn de aanjagers?

 monumenteninbeweging@pzh.nl www.zuid-holland.nl/aanjaagteam

tel. 06 50 68 62 50

tel. 06 50 69 34 95

tel. 06 51 71 31 93
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