
 
Persbericht 

Heusden, 1 september 2022 
 

Hendrick de Keyser opent nieuw monumentaal 
vakantiehuis: Huis Beelaerts in Heusden  
 
Donderdag 8 september opent Hendrick de Keyser Monumenten, de nationale erfgoedorganisatie, 
Huis Beelaerts in Heusden. Huis Beelaerts geldt als een prachtig voorbeeld van de Heusdense 
restauratiegeschiedenis in de jaren ’60 en ’70, en hoe wij kijken naar wonen in de 17de eeuw. 
 
Feestelijke opening 
Het huis wordt feestelijk geopend door Johan Meesters, wethouder Monumenten en Erfgoed 
gemeente Heusden, en Isja Finaly, directeur Beheer bij Hendrick de Keyser. 
De wethouder zal het kenmerkende blauwe ‘Hendrick de Keyser Monumenten-schildje’ aan de gevel 
bevestigen.  
 
Huis Beelaerts is tijdens Open Monumentendag op 10 en 11 september (11-17 uur) te bezichtigen.  
 
Huis Beelaerts 
Huis Beelaerts ligt aan de Putterstraat in de historische dorpskern van Heusden. Het huis is gebouwd 
in 1575 en vernoemd naar de 17de-eeuwse bewoonster Heiltje Beelaerts. 
 
Hendrick de Keyser verwierf het pand in 2018 als schenking van mevrouw Anneke Kimmel, een 
plaatselijke kunstenares. De Vereniging heeft het monumentale huis bijzonder fraai gerestaureerd 
naar de klassieke staat, met oog voor het verleden, en met behoud van vele historische elementen. 
Huis Beelaerts geldt als een prachtig voorbeeld van de Heusdense restauratiegeschiedenis in de jaren 
’60 en ’70, en hoe wij kijken naar wonen in de 17de eeuw.  
 
Vakantiehuis 
Huis Beelaerts wordt alweer het negentiende vakantiehuis van Hendrick de Keyser Monumenten. Elk 
huis heeft zijn eigen unieke sfeer. In Huis Beelaerts voel je het verleden door de vele historische 
elementen, én door de verhalen over Heiltje en de geschiedenis van Heusden. 
Die verhalen kun je als bezoeker van het vakantiehuis beluisteren via een speciale podcast, met het 
verhaal van Heiltje, en de bewogen geschiedenis van Heusden.  
Huis Beelaerts is per direct te boeken voor een verblijf vanaf 12 september als vakantiehuis voor vier 
personen via de website: https://www.hendrickdekeyser.nl/overnachten/huis-beelaerts-heusden 
 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 
  
Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne de Jong van Hendrick de Keyser Monumenten, 
afdeling Communicatie:   

• Anne de Jong 
020-5210630 / 06-82053736 
a.dejong@hendrickdekeyser.nl  
  
Foto’s 

Beeldmateriaal van het vakantiehuis kunt u downloaden via de link: https://we.tl/t-1ll0S6Vr63 

 

https://www.hendrickdekeyser.nl/overnachten/huis-beelaerts-heusden
mailto:k.laan@hendrickdekeyser.nl


Hendrick de Keyser Monumenten zet zich al sinds 1918 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 duurzaam te restaureren en te verhuren. De zo opgebouwde collectie 
geeft een representatief beeld van de Nederlandse architectuur- en interieurgeschiedenis. De 
collectie omvat inmiddels 440 panden, waaronder huizen, boerderijen, buitenplaatsen, villa’s en 
raadhuizen, verspreid over 112 plaatsen in heel Nederland. 
De huizen blijven behouden door ze te gebruiken. Veel van de panden worden verhuurd als 
woonhuis of als bedrijfspand. Sommige huizen zijn te huur als vakantiehuis of je kunt er trouwen, 
vergaderen of een bijeenkomst organiseren. Onze museumhuizen zijn te bezoeken als museum.  
Vereniging Hendrick de Keyser is partner van de VriendenLoterij. Voor meer informatie zie: 

www.hendrickdekeyser.nl. 

 

 


