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Amsterdam 24 januari 2012

Ons’ Lieve Heer op Solder ontvangt € 650.000 van provincie NH
Elvira Sweet en Carolien Gehrels in gesprek over erfgoed op 1 februari
De provincie Noord-Holland heeft € 650.000,- toegekend als ondersteuning voor de
restauratie en uitbreiding van Ons' Lieve Heer op Solder. De beoogde restauratie en
uitbreiding is gericht op de optimalisatie van de publieke toegankelijkheid van Ons’
Lieve Heer op Solder in combinatie met een duurzaam behoud van dit unieke
monument. Ons’ Lieve Heer op Solder zal ondergronds worden verbonden met het
buurpand, dat ingrijpend verbouwd wordt. Dit buurpand – het Nieuwe Huis – zal
een volwaardige entree tot het monument bieden en zal in de toekomst alle gewenste
en noodzakelijke publieksfuncties herbergen. Zo wordt de slijtage van Ons’ Lieve
Heer op Solder geminimaliseerd en de toegankelijkheid, zowel fysiek als inhoudelijk,
geoptimaliseerd. Het museum zal tijdens de restauratie en het bouwen van de
uitbreiding geopend blijven.
Meer ruimte
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder is een van Amsterdams parels: een grachtenpand in het
hart van de oude binnenstad, met op zolder een unieke schat, een katholieke kerk uit de
Gouden Eeuw. Het monument wordt intensief bezocht. De druk van deze grote aantallen
museumbezoekers op het monument dreigde te groot te worden. Uitbreiding van het
museum is noodzakelijk en kansrijk om de druk op het monument te verminderen en om
meer ruimte te scheppen voor informatie en educatie, voor context en verdieping, voor
fysieke en inhoudelijke toegankelijkheid van Ons’ Lieve Heer op Solder.
Van belang voor provincie en stad
De Gemeente Amsterdam heeft het tot een van de sleutelprojecten in het
ontwikkelingsprogramma voor de oude binnenstad benoemd en verleent grote steun bij de
ontwikkeling en uitvoering van de toekomstplannen van het museum. Het draagvlak voor de
plannen is groot bij bewoners en bestuurders van Amsterdam, maar de reikwijdte van Ons’
Lieve Heer op Solder strekt verder dan deze stad. Het unieke monument met zijn burgerlijke
en katholieke geschiedenis heeft ook een belangrijke waarde voor de provincie NoordHolland die steeds weer grote zorgvuldigheid en aandacht toont voor het behoud van het
heel diverse culturele erfgoed in de provincie. Vele duizenden inwoners van de provincie
(jong en oud) bezoeken jaarlijks het monument.
Bijeenkomst 1 februari met Elivra Sweet en Carolien Gehrels
Deze bijdrage van de Provincie is aanleiding voor Ons’ Lieve Heer op Solder om stil te
staan bij het stadsoverschrijdende belang van ons erfgoed. Frans van der Avert, directeur
City Marketing Metropool Amsterdam zal op woensdag 1 februari in gesprek gaan met de
gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Cultuur, Elvira Sweet en de wethouder
Cultuur van Amsterdam, Carolien Gehrels. De bijeenkomst is publiek toegankelijk.

Programma 1 februari
15.15 uur

Welkom door Judikje Kiers

15.25 uur

Elvira Sweet: koesteren en toegankelijk houden, Noord-Holland en haar kijk
op het erfgoed

15.40 uur

Frans van der Avert in gesprek met de zaal

16.00 uur

Borrel

NOOT VOOR REDACTIE

Indien u bij de bijeenkomst aanwezig wil zijn, dan kunt u zich hiervoor aanmelden
via b.buchner@opsolder.nl
Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Martine Willekens,
pers@opsolder.nl, 06-53600431
Birgit Büchner, Communicatie en Marketing, Ons’ Lieve Heer op Solder: 06-51098821
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