Gratis check of u voor subsidie
in aanmerking komt
Een Nieuw
Leven voor uw
Erfgoed

Komt u voor subsidie
in aanmerking?
Klement Rentmeesters is zeer ervaren
in de herbestemming van erfgoed. Het
is ons dagelijks werk, onze reden van
bestaan.
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Wilt u snel weten of u in aanmerking komt
voor subsidie? Ga dan naar:

www.klement2.com/herbestemming

LIMBURG
Rijksweg 4
6271 AE Gulpen
NOORD - BRABANT
Nieuwe Waalreseweg 189
5552 EJ Valkenswaard
T. 043 - 32 33 511
info@klement2.com
www.klement2.com

Wilt u weten of uw pand
voor subsidie in aanmerking komt?
Ga dan snel naar:
www.klement2.com/herbestemming

Nederland is
rijk aan waardevol
erfgoed.
De zorg voor erfgoed zou je een graadmeter van beschaving kunnen noemen.
Nederland is rijk aan erfgoed. Erfgoed geldt als een fysiek symbool van
beschaving, van cultuur. Erfgoed gaat niet om geld, maar om juist die waarde.
Een monumentale waarde. Klement2 Rentmeesters is gefundeerd op de
grondgedachte dat erfgoed bescherming en zorg behoeft. Wij geven met
erfgoed bezitters graag vorm aan de toekomst van ons historisch erfgoed en
monumentenzorg in het algemeen.
Wij geloven in de toekomst van erfgoed. Een waardevol geloof in de
duurzaamheid van groen en gebouwd erfgoed.

Klement2 Rentmeesters
weet raad met erfgoed
Erfgoed: het DNA van onze
woon- en werkomgeving.
Nederland koestert zijn erfgoed, zijn kastelen, kloosters,
molens, kerken en boerderijen. Erfgoed zit in ons DNA,
in de omgeving waar we wonen en werken. We speuren
met eigenaren en overheden naar nieuwe economische
dragers, we helpen bij het vinden van nieuwe bestemmingen en een verantwoorde financiële exploitatie. We
hebben ruim aandacht voor de groene omgeving van uw
monument.
Behoud van erfgoed is onze passie. We werken proactief
en denken out of the box. Klement² Rentmeesters combineert creatieve reflectie met passionele daadkracht.

In deze brochure vindt u meer informatie over ons kantoor
met speciale aandacht voor onderzoek naar herbestemming.

We zoeken uit wat wettelijk mogelijk is met uw pand. We
bepalen de kosten van achterstallig onderhoud, maken
een investeringsplan en onderzoeken de subsidiemogelijkheden. En we werken de verschillende exploitatiemogelijkheden uit die passen bij u en uw pand. Afgestemd op
de lokale vraag in de markt. Klement² Rentmeesters heeft
overzicht en inzicht in de wereld van erfgoed.

Mogelijke subsidies

Onderzoek naar
herbestemming

De overheid subsidieert maximaal 70 % van een herbestemmingsonderzoek met een maximum van € 17.500.
Daarnaast zijn er bijdragen voor alle noodmaatregelen die
een gebouw beschermen tegen weersinvloeden.

Voorbeelden van
herbestemmingen
Klement2 Rentmeesters kan terugkijken op
diverse geslaagde projecten waarbij steeds
de transitie van erfgoed naar het huidige
tijdgewricht centraal stond. De vitaliteit
van deze gerealiseerde projecten toont de
levensvatbaarheid van onze doelstelling:
erfgoed rijp maken en succesvol behouden
voor de toekomst. Het bezoeken van deze
erfgoedprojecten, zegt meer dan duizend
woorden.

Wij hebben al meer dan een kwart eeuw ervaring met het
opstellen van herbestemmingsonderzoeken. We geven
opdrachtgevers onder meer inzicht in:
• de bouwhistorische en cultuurhistorische kenmerken
en de functies die daar het best bij passen;
• de bouwkundige staat van het monument;
• de mogelijke nieuwe functies van het monument;
• de financiële haalbaarheid van de herbestemming.

In dit herenhuis zijn kantoorruimten gerealiseerd.
Een flexibel kantoorconcept waar per maand gehuurd
kan worden en faciliteiten als vergaderruimte, koffie en
secretariaat separaat worden aangeboden.
De charme van het herenhuis is behouden, terwijl er een
nieuwe, geheel in de geest van onze tijd, functie aan het
complex is toegevoegd. www.withuishof.nl

Van watermolen naar restaurant,
groepsaccommodatie of woningen
Deze watermolen in Meerssen zal zijn definitieve bestemming nog krijgen. We werkten drie ontwikkelscenario’s uit.
In het complex wordt uiteindelijk een verblijf voor dementerenden gerealisseerd.

Het in kaart brengen van een mogelijke herbestemming
van een monumentaal pand is vaak een eerste stap op weg
naar een gezonde exploitatie. De subsidieregeling Stimulering herbestemming monumenten is speciaal bedoeld
om een inventarisatie te maken. Met deze regeling van
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) wordt
voorkomen dat monumenten waarvoor een nieuwe functie
lastig te vinden is, langere tijd leeg staan en daardoor snel
verloederen. Want ook de overheid is veel gelegen aan het
behoud en gebruik van cultureel erfgoed.

Nieuwe kansen
voor kastelen,
kloosters, molens,
boerderijen
en kerken.

Van herenhuis naar kantoorruimte

Van boerderij naar kroonluchteratelier
Deze carréboerderij had een agrarische bestemming en
is gefaseerd omgevormd van een agrarische- naar een
woonfunctie. In de resterende vleugel van de hoeve is
tijdelijk winkelruimte gerealiseerd. Het object krijgt uiteindelijk twee woningen.

Van boerderij naar restaurant
In deze boerderij is na de restauratie een Italiaans
restaurant gevestigd. De voormalige woning en het poortgebouw worden omgevormd naar exclusief gastenverblijf
en groepsaccommodatie. www.lappetitograngusto.nl

Van klooster naar trainings- en overnachtingslocatie
Meer dan 4.000 m2 vloeroppervlak is getransformeerd
naar opleidingsinstituut voor de training van butlers; de
basis voor The International Butler Academy. Er is door de
eigenaren een inpandige woning gerealiseerd waar de
butlers getraind worden. www.butlerschool.com

