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Onderwerp Hildebrandmonument in de Haarlemmerhout 

Geachte raadsleden, 

In uw commissievergadering van 28 november 2013 is ingestemd met het 
collegevoorstel om het Hildebrandmonument op de huidige plek in de 
Haarlemmerhout te herstellen (kenmerk 2013/433537). De gemeente Haarlem 
draagt € 80.000,- bij in de restauratiekosten. Dit herstel gebeurt volgens de 
kwaliteitsnormen van het Rijk en in de geest van de kunstenaar. Jan Bronner. 
In vervolg op de bespreking in de commissievergadering informeer ik u hierbij over 
de voortgang van dit project en de stand van zaken van de fondsenwerving door de 
Stichting Herstel Hildebrand Monument. 

Het herstel van het Hildebrandmonument is geraamd op € 121.500,-, voor het laten 
gieten in brons van de 8 beelden, het restaureren van de fonteinbak en het herstel 
van de fontein. De stichting heeft de afgelopen maanden met succes de 
fondsenwerving voor haar aandeel in het project opgezet. De doelstelling van 
tenminste € 41.500,- is ruim behaald, mede dankzij genereuze bijdragen van diverse 
fondsen en vele betrokken particulieren. Door de aanvullende bijdragen kan ook de 
verlichting van en rond het kunstwerk worden aangepakt. 

De werkzaamheden voor het herstel van het Hildebrandmonument zijn reeds  
gestart, waarbij de gemeente opdrachtgever is. Met zowel de Rijksdienst voor het  
Cultureel Erfgoed als de Stichting Herstel Hildebrand Monument vindt goede  
afstemming plaats, de voortgang van het project kan gevolgd worden via de  
speciale website www.hildebrandmonument.nl 

Alles wijst er op dat de onthulling van het herstelde monument volgens planning 
kan gebeuren op 13 september 2014, de 200e geboortedag van Nicolaas Beets. 

Hoogachtend, 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 
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