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BankGiro Loterij steunt plan met extra projectbijdrage 

 

Logeren bij ‘Hendrick’ 

 

 

Slapen in een bedstede 
Vereniging Hendrick de Keyser, de landelijk werkende organisatie die zich inzet voor het 

behoud van historische architectuur, gaat enkele van haar meest bijzondere panden verhuren 

als erfgoedlogies. Vanaf dit jaar biedt de Vereniging een aantal historische gebouwen aan als 

vakantiehuis om meer mensen op een ongedwongen manier kennis te laten maken met 

historische architectuur. Op deze manier blijft historisch erfgoed bewaard èn door velen 

gebruikt. 

 

Van grachtenhuis tot watertoren 
Vereniging Hendrick de Keyser bezit 396 historische panden in heel Nederland. Van 

grachtenhuis tot watertoren, van Renaissance tot Rietveld. Deze panden, waaronder volstrekt 

unieke objecten, worden nu meestal verhuurd voor permanente bewoning. In navolging van 

de succesvolle Landmark Trust in Engeland is een plan ontwikkeld om een selectie uit het 

rijke bezit van ‘Hendrick de Keyser’ geschikt te maken als vakantiehuis.  

 

Een belevenis terug in de tijd 

In de komende drie jaar zullen 12 panden geschikt worden gemaakt als erfgoedlogies. De 

selectie is zeer gevarieerd en omvat een 17
de

-eeuws gildehuis in Amsterdam, een neogotische 

kapel in het park van buitenplaats Beeckestijn, een 18
de

-eeuws huis aan de Friese meren en 

een watermolen in Limburg. Het eerste erfgoedlogies wordt al te huur aangeboden: een 

vakantiehuisje aan zee dat de Vereniging in 2012 heeft verworven. Het huis bij Groet uit 1934 

is gebouwd in de experimentele stijl van het ‘Nieuwe Bouwen’.  

 

BankGiro Loterij steunt plan met eenmalige projectbijdrage 

Het plan wordt uitgevoerd met steun van de BankGiro Loterij. Op het GoedGeld Gala werd 

vanavond bekend gemaakt dat de cultuurloterij van Nederland een extra bijdrage aan het 

project heeft toegekend van € 697.500,-. Met dit bedrag worden twaalf historische panden 

gerestaureerd, verbouwd en ingericht tot erfgoedlogies. De BankGiro Loterij geeft hiermee 

krachtige steun aan het behouden en publiek toegankelijk maken van bijzondere historische 

monumenten. 

 



 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):  

Bij dit persbericht ontvangt u enkele foto’s in lage resolutie. Hoge resolutie foto’s kunt u 

downloaden via de volgende link: http://we.tl/8LlSjbTueC. De foto’s worden u rechtenvrij ter 

beschikking gesteld onder voorwaarde van vermelding van de naam van de fotograaf (Arjan 

Bronkhorst of Vereniging Hendrick de Keyser: zie hiervoor de naam van het bestand). 

 

Voor meer informatie en foto’s kunt u contact opnemen met:  

Niek Smit  

Vereniging Hendrick de Keyser  

tel. 020-5210630 / 06-50480495  

smit@hendrickdekeyser.nl  

 

Voor vragen over de BankGiro Loterij kunt u contact opnemen met:  

Jeroen Gerlag / Linda Heerink / Ilse Eggenkamp  

BankGiro Loterij communicatie  

tel 020-5737677  

communicatie@bankgiroloterij.nl  

 

 

Vereniging Hendrick de Keyser zet zich in voor het behoud van architectonisch of 

historisch waardevolle gebouwen en hun interieur in Nederland. De Vereniging doet dit door 

panden te verwerven en ze vervolgens te restaureren en te verhuren. De zo opgebouwde 

collectie geeft een representatief beeld van de Nederlandse architectuur- en 

interieurgeschiedenis. De collectie omvat inmiddels 396 panden, waaronder huizen, 

boerderijen, buitenplaatsen, villa’s en raadhuizen, verspreid over 100 plaatsen in heel 

Nederland. Vereniging Hendrick de Keyser wordt gesteund door de BankGiro Loterij. Voor 

meer informatie zie: www.hendrickdekeyser.nl. 

  

De BankGiro Loterij is de cultuurloterij van Nederland. Dankzij haar 650.000 deelnemers 

kon de BankGiro Loterij dit jaar ruim 64 miljoen euro schenken aan cultuur in Nederland. 

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam reikte de 

BankGiro Loterij de bedragen uit aan meer dan 65 culturele organisaties. Door mee te spelen 

met de BankGiro Loterij steunen deelnemers alle vormen van cultuur in Nederland en maken 

zij kans op prijzen. De loterij kon zo ruim 64 miljoen euro schenken aan vele culturele 

organisaties, waaronder Vereniging Hendrick de Keyser, Het Rijksmuseum en het Fries 

Museum. Voor meer informatie zie: www.bankgiroloterij.nl. 
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