
PLATFORM AGRARISCH ERFGOED 

 

Jeremy Lake – English Heritage 

Bert Groenewoudt – Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

Anneke Coops – Oversticht 

Christel Steentjes – Gelders Genootschap 

 

 

Jeremy Lake (English Heritage) 

Living buildings in a living landschape: 

Finding a Future for Traditional Farm Buildings 

 

Een presentatie over de toekomst voor boerderijen en het landschap in Engeland. 

Voorheen was er geen aandacht voor de boerenerven in Engeland. Er waren geen gegevens 

bekend over het aantal historische boerderijen in het land.  

Boerderijen zijn een integraal onderdeel van het platteland van Engeland. Het begrijpen van de 

boerderijen en hun huidige sociale en economische rol is essentieel voor het communiceren over 

methodes voor toekomst veranderingen. Methodes uit het verleden die probeerden de manier van 

veranderen te beheersen, blijken niet te werken. English Heritage heeft nu een nieuwe methode 

ontwikkeld waarbij een toolkit wordt aangeboden aan eigenaren. In het nieuwe beleid wordt er 

aandacht geschonken aan het karakter van de historische boerderijen/boerenerven in relatie met 

het landschap. Voor informatie zie: www.farmsteadstoolkit.co.uk 

 

 

 

Bert Groenewoudt, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (mmv Henk Baas, Hans Renes) 

Boerderijen, boerenerven en het landschap 

Een presentatie hoe we in Nederland omgaan met boerderijen en het landschap 

 

Het thema van de presentatie van Bert Groenewoudt is ‘verandering’. Het boerenerf is dynamisch, 

er traden en treden voortdurend veranderingen op onder invloed van buitenaf: in het landschap en 

in de maatschappij. De invloeden betreffen verschillende ruimtelijke schalen, uiteenlopend van het 

erf zelf tot de grote wijde wereld. 

Het landschap is voortdurend in verandering, dit gebeurde vroeger al. Ontwikkelingen zijn juist 

interessant. Streven naar kwaliteit op boerenerven, oud combineren met nieuw. We moeten 

boerderijen niet geïsoleerd bekijken maar het boerenerf in het geheel zien in het landschap. Bij 

aanpassingen speelt dynamiek een grote rol, terug restaureren maakt het platteland statisch. 

 

 

 

Anneke Coops, ervenconsulent Oversticht 

Kansen en ervaringen stimuleringsprogramma Reanimatie industrieel en agrarisch 

erfgoed en ervenconsulentschap in Overijssel 

 

Als ervenconsulent houdt Anneke Coops zich bezig met advisering, stimulering en begeleiding voor 

verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van boerderij en erf. Zij werkt nauw samen met 

architecten en landschapsarchitecten. 

 

Overijssel kent verschillende landschappen. Het Oversticht verricht al 30 jaar onderzoek naar 

erven. Het Stimuleringsprogramma agrarisch erfgoed (2005) zorgde voor nieuwe functies op 

agrarische erven. Reanimatie agrarisch erfgoed is een project van de provincie Overijssel en Het 

Oversticht. De transformatie van boerenerven biedt kansen om nieuwe ruimtelijke kwaliteiten in 

het buitengebied te genereren. Allereerst wordt er gekeken wat er is door middel van een 

cultuurhistorische analyse, vervolgens wordt er door middel van architectuurverkenning gekeken 

wat men met het erf en de gebouwen kan en dan wordt bekeken hoe dit uitgevoerd kan worden. 

 

 

 

 



 

 

Christel Steentjes, Gelders Genootschap 

Ervenconsulentschap in Gelderland 

 

Het platteland ontwikkelt door o.a. schaalvergroting, functieverandering, verbreding en nieuwe 

stalvormen. De ervenconsulent adviseert bij het ontwerpen van erven met bebouwing. 

Uitgangspunten hierbij zijn zorgvuldigheid, stimulans en waardering van het erf. Door vroeg in het 

proces betrokken te zijn kan er gestuurd worden op de ruimtelijke kwaliteiten van het erf. Het 

blijft altijd maatwerk. 

 

 

 


