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€ 3,3 miljoen voor nieuw Museum Ons’ Lieve Heer op Solder
Europese subsidie belangrijke injectie voor ontwikkelingen in de buurt

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder krijgt € 3,3 miljoen uit het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Commissie. Dat brengt de realisatie
van het nieuwe museum fors dichterbij. Het museum, in het hart van de Amsterdamse
binnenstad, speelt in de ogen van de gemeente Amsterdam - die namens de Europese
Commissie besluit over de toekenning van deze Europese subsidies - een belangrijke rol
in de economische opwaardering van de buurt. Dit blijkt uit een rapport van
adviesbureau Arcadis. De bijdrage aan het nieuwe museum onderschrijft de plannen die
de gemeente Amsterdam met het 1012-gebied heeft.
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder met circa 90.000 bezoekers per jaar, zal in de nabije
toekomst verdubbelen in oppervlakte. Het monument wordt, via een ondergrondse passage,
verbonden met het buurpand. Het nieuwe en grotere museum dat zo ontstaat, betekent het
behoud van het monument met zijn 17de – eeuwse kerk op zolder. Tegelijkertijd wordt het
toegankelijk voor een groeiend aantal bezoekers. Het Nieuwe Huis, de uitbreiding aan de
overzijde van de Heintje Hoekssteeg, biedt straks ruimte aan inhoudelijke verdieping, educatie en
publieksfaciliteiten. Directeur Judikje Kiers van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder noemt de
financiële injectie van de Europese Commissie: ‘een belangrijke erkenning van de waarde van ons
project en een groot geschenk voor ons monument, de bezoekers en de hele buurt’.
Architect Felix Claus van Claus en Kaan architecten, start naar verwachting volgend jaar met de
verbouwing van het Nieuwe Huis. Dit najaar begint de restauratie in het Oude Huis, het
monument zelf. Het totale project is naar verwachting in 2011/2012 afgerond. Tijdens alle
werkzaamheden blijft het museum geopend voor het publiek.
Naast de belangrijke Europese bijdrage, vinden de restauratie en uitbreiding plaats dankzij de
BankGiro Loterij, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het SKANfonds, SNS Reaal Fonds, de
Katholieke Stichting ter Bevordering van Welzijnswerk, Stichting Gansoord, Gemeente
Amsterdam en Stadsdeel Amsterdam Centrum.
De EFRO bijdrage komt uit het programma Kansen voor West, een Europees
stimuleringsprogramma in West-Nederland dat gericht is op het versterken van de sociaaleconomische positie van de Randstad. Het doel is om de Randstad weer terug te brengen in de
top 5 van Europese regio’s. In totaal investeert Europa ruim 310 miljoen euro in WestNederland. Amsterdam ontvangt hiervan 58 miljoen euro. Voor het onderdeel “Attractieve
steden”, waarbinnen de ondersteuning van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder valt, is in totaal
ruim 28 miljoen euro beschikbaar voor Amsterdam.
Voor meer informatie:
Hans Gramberg, communicatie en marketing, h.gramberg@opsolder.nl of M. 06 127 65 373.
Saida Ahyad, Bestuursvoorlichting gemeente Amsterdam, tel 020-552 2208.
Het rapport De toekomst van Ons’ Lieve Heer op Solder. Economische waardering van een goed bewaard geheim
(maart 2009) van adviesbureau Arcadis is op verzoek te verkrijgen.

