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Onderwerp 

Nijkerk heeft een prachtige witte torenspits uit de 18e eeuw, uit het jaar 1776. De inwoners van Nijkerk zijn 
trots op hun toren. In 2012 hebben zij met vereende krachten de toren tot de mooiste toren van Nederland 
verkozen weten te krijgen. Dit gebeurde bij het radioprogramma ‘De zondag van Van Willigenburg’ van Hans 
van Wilgenburg. De trots van Nijkerkers wordt ondersteund door o.a. cultuurhistoricus Thomas von der 
Dunk, die in zijn boek ‘Een Hollands heiligdom, de moeizame architectonische eenwording van Nederland’ 
uit 2007 een heel hoofdstuk wijdt aan de toren van Nijkerk. Hij noemt de toren een topper uit de 18eeeuw. 
De Nijkerkse torenspits is vernieuwd tijdens de Nijkerkse Gouden Eeuw, de tijd van de verbouw van tabak. 
Deze bracht welvaart en voorspoed en extra inkomsten voor de gemeentekas. Op de toren zijn verwijzingen 
naar de tabaksteelt aangebracht door middel van guirlandes van tabaksbladeren. 
De aanlichting van de toren van Nijkerk is in de jaren zeventig aangebracht, heeft een aantal decennia dienst-
gedaan maar is inmiddels verouderd. In dit projectplan staat de aanpak om te komen tot een moderne, duur-
zame vernieuwing van de aanlichting van de toren. 

Doel 

Het doel van de moderne en duurzame, energiezuinige aanlichting is de stad Nijkerk te promoten en de stad 
goed zichtbaar te laten zijn d.m.v. een goed verlichte torenspits. 

Inwoners van Nijkerk maken zich op vrijwillige basis sterk om de financiering rond te krijgen voor de nieuwe 
manier van aanlichten van de Mooiste Toren van Nederland. Uit berekeningen blijkt dat de nieuwe verlich-
ting 75% zuiniger is dan de huidige situatie. 

Om dit doel te realiseren is medio 2016 de stichting De Mooiste Verlicht opgericht. Inmiddels zijn veel zaken 
uitgezocht, zo zijn er een tweetal offertes aangevraagd en heeft de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit advies 
gegeven. 

De fondswerving is gestart, in augustus 2018. 

Schenkingen tot nu toe 

• € 10.000.-  De Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen
• € 3.000.-  Rotary Nijkerk
• € 15.000.- Rabobank Randmeren stimuleringsfonds
• € 1500.- Particuliere acties 

De afspraak met de gemeente Nijkerk is dat de vrijwilligers zorgen voor de fondswerving, en dat de bevesti-
ging van de verlichting en het beheer en behoud onder verantwoordelijkheid van de gemeente valt. 

Doelgroep 

Doelgroepen voor de verlichte toren zijn inwoners van Nijkerk, toeristen, passanten en iedereen die Nijkerk 
een warm hart toedraagt. 
Doelgroepen bij de fondswerving zijn betrokken (oud)inwoners van Nijkerk, winkeliers, bedrijven, fondsen 
en andere lokale organisaties. 



Werkwijze 

De fondswerving gaat gepaard met een intensieve pr-campagne. De eerste winkeliers zijn al gestart met ver-
koop van artikelen (zoals de chocoladetoren van BonTom i.s.m. Coava) waarvan een deel van de opbrengst 
naar de stichting gaat. Het rekeningnummer van de stichting is gecommuniceerd via de media en de eerste 
giften zijn binnen. Dit projectplan wordt ingediend bij een aantal fondsen die lokale projecten ondersteunen. 
Voor bedrijven zal er een speciale actie worden georganiseerd om financieel te participeren. 



Public relations 

De pr voor de fondswerving vindt plaats via persberichten en interviews in alle lokale en regionale kranten, 
via social media en via directe gesprekken met mogelijke financiële partners. 
Voor fondswervende activiteiten staan op het programma: 
- Een verticaal diner in en op de toren (planning: 19 juni 2019) 
- De samenwerking met Nijkerkse fotografen die hun mooiste foto’s van de toren ter beschikking stellen, deze 
kunnen op canvas doek via de website www.demooisteverlicht worden besteld. 
- Een walking dinner voor leden van de Bedrijvenkring Hoevelaken-Nijkerk. 
- Actieve deelname aan de Open Monumentendag. 
- Spaar(toren)huisjes op diverse locaties. 

Planning 

Voor de werving van de benodigde financiën wordt een jaar uitgetrokken (2018/2019). Het aanbrengen van 
de nieuwe verlichting zou dan in het najaar van 2019 kunnen plaatsvinden, met een feestelijke onthulling 
tijdens de decembermaand 2019. 

Financiën 

Begroting (bedragen excl. BTW): 

Aanschaf lampen  € 45.000.-
Montage   € 35.000.-
Onvoorzien   € 2500.-
Totaal    € 82.500,-- 

Dekking: 

Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen Nijkerk, € 10.000,-- 
Departement Nijkerk 

Rotary Nijkerk € 3.000,-- 

Rabobank Randmeren Stimuleringsfonds € 15.000,-- 

Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland € 5.000,-- 

Opbrengst publieksacties € 4.500,-- 

Bijdragen winkeliers/ondernemers € 45.000,-- 

Totaal € 82.500,-- 

Alle vrijwilligers die vanuit de stichting De Mooiste Verlicht een bijdrage leveren aan de realisatie van dit plan 
maken gezamenlijk naar inschatting zo’n 750 uur op vrijwillige basis. Dit staat, op basis van een uurtarief van 
€ 35,-- per uur, gelijk aan een bedrag van € 26.250,--.


