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Wonen in monumentWonen in monument
CULTUUR Stichting Hendrick de Keyser nieuwe eigenaar van Kranenbreukershuis Tegelen

door Harry Lücker

TEGELEN – In het rijksmonument
Kranenbreukershuis in Tegelen
komen twee appartementen en
één woning. En er moet een pu-
blieke functie voor een deel van
het pand komen. Er is een plan
voor een sigarenmuseum.

Het in 1767 gebouwde pand was in
het verleden een woonhuis dat ver-
der dienstdeed als herberg, gemeen-
tehuis, pottenbakkerij, brouwhuis
en sigarenfabriek. „In de jaren zes-
tig kwam het pand leeg te staan.
Op het moment dat er steeds meer

instrumentarium kwam om pan-
den als deze te redden, verkrotte
dit pand totaal. Het is aan de inzet
van de gemeente Venlo te danken
dat het Kranenbreukershuis er nog
staat. Zonder gekheid, maar wan-
neer we een jaar later waren ge-
weest, was het kansloos geweest.
Zo slecht als dit pand, hebben we
het de afgelopen jaren niet meer ge-
had”, zegt Carlo Huijts, directeur
van de stichting Hendrick de Key-
ser. Die vereniging zet zich in voor
het behoud van architectonisch en
historisch belangrijke gebouwen.
Het Kranenbreukershuis is voor
Hendrick de Keyser het vierde

pand binnen de gemeente Venlo.
De vereniging bezit ook Huize
Schreurs en het Romerhuis in de
binnenstad en kocht vorige week
het huis van de Venlose architect
Hubertus de Bruyn. Voor het Kra-
nenbreukershuis wordt de nieuwe
invulling gezocht in wonen. De re-
novatie bedraagt zo’n 9 ton. De pro-
vincie en gemeente betalen ieder
75.000 euro, het Rijk 3,5 ton. Het
restant hoest Hendrick de Keyser
op. „Wij zoeken altijd een combina-
tie tussen wonen en een publieke
functie. Zodat in ieder geval altijd
leven in het pand is. Die publieke
functie kan eigenlijk alles zijn. Al

willen we daarmee wel altijd zo
dicht mogelijk bij de oorspronkelij-
ke functie van het gebouw blijven.
Als het tenminste ook economisch
wat opbrengt. Alleen een museum
is wat dat betreft lastig. Dan ont-
kom je er niet aan om met subsi-
dies te werken en dat is niet meer
van deze tijd”, zegt Huijts.

Voor het Kranenbreukershuis is
een groep momenteel bezig om de
mogelijkheden voor een sigarenmu-
seum in combinatie met een siga-
rendraaierij en rookkamer te onder-
zoeken. Daarvoor is al een business-
plan opgesteld. Een definitief be-
sluit moet nog worden genomen.


