Persbericht
Werkbezoek leden van Provinciale Staten van Gelderland,
aan de Antonius van Paduakerk op de Kranenburg (Vorden)
woensdag 29 oktober 2014, 10 uur
Op woensdagmorgen 29 oktober, om 10.00 uur, zal een aantal leden van de Provinciale Staten
van Gelderland, o.a. leden van de Commissie Landschap Cultuur en Jeugd (LCJ) en de
Commissie Algemeen Bestuur, Financiën en Welzijn (AFW) een bezoek brengen aan de
Antonius van Paduakerk.
Dit gebeurt op uitnodiging van de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK), de Stichting
Vrienden van de Kerk op de Kranenburg (VKK), bestuur Heiligenbeeldenmuseum, de
Monumentenwacht Gelderland en Gelders Restauratie Centrum.
Grote restauratie van de kerk
Na ontvangst en kennismaking zullen de statenleden nader geïnformeerd worden over dit
bijzondere restauratieproject, de Stichting Oude Gelderse kerken, de doelstelling en
activiteiten in algemeen en met betrekking tot de Antonius van Paduakerk in het bijzonder.
De kerk is een bijzondere Cuypers kerk, de oudste nog bestaande kerk in Nederland van deze
zeer gewaardeerde architect. Hierin is reeds jaren het Heiligenbeeldenmuseum gehuisvest.
Het is hiermee een aansprekend voorbeeld van een geslaagde herbestemming. Het museum
heeft een erkende museumstatus en moet daarmee ook voldoen aan kwaliteitseisen. De
restauratie is dus ook voor het museum meer dan welkom. De huidige, zeer noodzakelijke
restauratie, betreft met name de buitenzijde, zoals dak, muren en ramen. Deze restauratie staat
al jaren op de verlanglijst van velen.
Het totale restauratiebudget bedraagt € 750.000,-. Iedereen is dan ook zeer verheugd dat met
de subsidie, de forse investering van de Provincie in 2014, de restauratiewerkzaamheden
mogelijk zijn gemaakt. De Staten van Provincie Gelderland hebben namelijk in het kader van
Robuuste Investering Impuls, € 500.000,- beschikbaar gesteld voor deze restauratie. Op
voorwaarde dat het totale restauratieproject eind 2015 is afgerond. Daarnaast zijn er
aanvullende subsidies verkregen van een aantal externe fondsen,voor een totaalbedrag van €
68.000,-. De Stichting Oude Gelderse Kerken stelt het resterende deel (€ 182.000,-) van het
budget beschikbaar.

Met deze investering en restauratie blijft deze bijzondere Cuypers kerk op duurzame wijze
behouden en kan het museum, met het oog op de toekomst, voortgaan om zich te ontwikkelen
als een belangrijke partner in het (toeristische) activiteitenpalet van de Achterhoek.
Het museum, dat met ca. 70 vrijwilligers wordt gerund, is de enige “slechtweervoorziening”
in de gemeente Bronckhorst en inmiddels een bekende culturele partner in de regio.
Het levert zo ter ondersteuning van, en samen met, andere bijzondere ontwikkelingen een
bijdrage aan de vitaliteit en economische ontwikkeling van de Achterhoek als geheel en
gemeente Bronckhorst in bijzonder.
Programma
Na het welkom door voorzitter van SOGK, mw. van der Kolk, zullen de Staten leden
geïnformeerd worden over dit voor de stichting majeure project. Achtereenvolgens zal er een
korte toelichting gegeven worden door de voorzitter van het museum, dhr. Rutting, de
directeur van Monumentenwacht Gelderland, dhr. van der Grijp, de directeur van Gelders
Restauratie Centrum, dhr. van Burk, de architect Brok (MAS architectuur) en directeur
Hoffman van het bouwbedrijf.
Zo wordt het belang van dit grote restauratieproject vanuit diverse kanten belicht. Met name
als investeringsproject voor de regio, het behouden van vakmanschap en kwaliteit van
restauratie, het belang voor Bronckhorst en de regio Achterhoek. Vervolgens zal er een
rondleiding zijn op de bouwplaats. De verwachting is dat rond 12 uur het officiële gedeelte
zal zijn afgerond.
SOGK en VvKK
De SOGK viert dit jaar haar 40 jarig bestaan en zet zich in voor het behoud van het religieus
erfgoed in de provincie Gelderland. Dit doet zij onder meer door het uitgeven van een
kwartaalblad (Venster), het stimuleren van belangstelling voor (religieus) erfgoed,
beschikbaar stellen van educatief materiaal, lesbrieven voor basisonderwijs en door
advisering van kerkrentmeesters over onderhoud en beheer. Ook neemt SOGK in bijzondere
gevallen kerken in eigendom over als daarmee een bijzonder monumentaal gebouw behouden
kan worden voor de toekomst. Op dit moment heeft SOGK 16 rijksmonumenten in eigendom,
waaronder, 10 kerkgebouwen, 1 synagoge en 3 torens.
De VKK is al ruim 14 jaar zeer actief met de ontwikkeling van het Heiligenbeeldenmuseum.
De Antonius van Paduakerk is een pracht voorbeeld van een goede en geslaagde
herbestemming van een te behouden monumentale kerk. Het is een bijzondere kerk, de oudste
nog bestaande kerk van de bekende architect Pierre Cuypers, met in de nabije omgeving nog
meer monumenten van zijn hand.
Nadere informatie
Dit werkbezoek wordt georganiseerd door SOGK en VKK, in samenwerking met
Monumentenwacht Gelderland, Gelders Restauratie Centrum, MAS Architectuur, Hoffman
Bouwbedrijven en in overleg met de griffier van de Provincie Gelderland.
VKK/ Heiligenbeeldenmuseum;
de heer Ton Rutting, voorzitter, (0575) 553527;
de heer Bart Overbeek, pr bestuurslid (0575) 55 64 71of 06 -23 91 75 92
info@heiligenbeeldenmuseum.nl; www.heiligenbeeldenmuseum.nl
SOGK, Nico Peek, algemeen secretaris, (06) 48532664 of (026) 3552555;
nicopeek@gmail.com; www.oudegeldersekerken.nl

Noot voor de redactie:

Leden van de pers zijn van harte uitgenodigd.

Werkbezoek
Provinciale Staten Kranenburg Restauratie
Woensdag 29 oktober 2014
Programma Werkbezoek Provinciale Staten aan de Restauratie van de Antonius van Paduakerk op de
Kranenburg
09.30-10.00 uur

Inloop met thee en koffie

10.00-10.10 uur

Welkom en korte introductie op het programma

10.10-10.20 uur

Gastheer Ton Rutting, voorzitter van de Vriendenstichting /Museum
-

10.20-10.30 uur

Monumentenwacht, Ernst van der Grijp, directeur
-

10.30-10.40 uur

Belang van de kwaliteit in de restauratie;
Opleiden van de vakmensen die nodig zijn met het restaureren van de
monumenten

Architect Richard Brok (MAS architectuur) en aannemer Erik Hoffman
-

10.50-11.00 uur

Belang van de Monumentenwacht in het onderhoud van de monumenten /SIM
aanvragen; Inspectie-bus
kwaliteitsregeling Kennis&kunde - Samenwerking met andere partijen
Ervaringen van de Monumentenwacht

Gelders Restauratiecentrum, Joop van Burk, directeur
-

10.40-10.50 uur

Belang restauratie voor de lokale samenleving – toeristen (wandelpaden)
Inzet vrijwilligers
Entreegebouw (ook met subsidiegeld gerealiseerd)
Samenwerking van het museum met andere musea
Wissel-tentoonstellingen

Inhoudelijk de restauratie-elementen: bijzonderheden in dit project
Regionale economie (kan ook gedaan worden door Hoffman): aannemer en
onderaannemers uit de regio’s, belang van dit project voor Hoffman en sector;
Leerlingenbouwplaats

SOGK Annelies van der Kolk, voorzitter
-

-

Inzet van de SOGK o.a. plaatselijke commissies (kerkgebouw midden in de lokale
samenleving)
Belang bijdrage van de provincie (€ 500.000)
Fondswerving (ivm dekking totale begroting € 750.000)
o € 26.000 Prins Bernhard Cultuurfonds
o € 2.000
Gravin van Bylandt stichting
o € 40.000 TBI fundatie
Aanbestedingstraject (4 regionale aannemers gevraagd om een bieding te doen)

11.00-11.45 uur

Rondleiding op de bouwplaats
2 groepen onder leiding van: Eric Hoffman en Arjan Harbers (Hoffman Bouw)

11.45-12.00 uur

Afsluiting / eenvoudige broodjes lunch

