AGRARISCH ERFGOED EN OMGEVING
Expertbijeenkomsten, vakcongres, manifest, toneel en NetwerkEvent

EEN VERSLAG
1. De omgeving centraal
Waar staan we voor?
De koepelorganisatie Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN) heeft als belangrijkste opgave het
bundelen van de aandacht voor agrarisch erfgoed op landelijk niveau. Dit betekent: verbinden wat lokaal en regionaal bij de boerderijenstichtingen gebeurt en nationaal opschalen
ten behoeve van debat, bewustwording van de betekenis van agrarisch erfgoed, kennisontwikkeling en belangenbehartiging. Uitgangspunt hierbij is: we doen lokaal en regionaal wat
kan en nationaal en centraal wat moet. Behoud door ontwikkeling is onze belangrijkste drijfveer als het gaat om erfgoed.
De omgeving centraal
De context waarin we werken aan agrarisch erfgoed ontwikkelt zich. De aandacht voor alleen het object (behoud van de boerderij) verbreedt zich naar aandacht voor het gebied (de
boerderij met erf als onderdeel van het landschap) en steeds vaker ook naar de omgeving
(waarbij de boerderij weer onderdeel wordt van de lokale en regionale samenleving).
Het is een ontwikkeling waarin we vanuit een behoudzuchtige erfgoedzorg zijn geëvolueerd naar een systeem waarin we niet alleen waarde willen vaststellen en behouden, maar
ook echt waarde willen creëren met erfgoed. Van een cultuur van verlies, naar een cultuur
van profijt. Die ontwikkeling vormt de leidraad voor het 3-jarenproject dat onder naam AGRARISCH ERFGOED EN OMGEVING is (en nog wordt) uitgevoerd in de jaren 2017 tot en met 2019.
Dit verslag beschrijft de resultaten van de onderscheidenlijke onderdelen van het project,
die nu, eind 2018, achter de rug zijn. Bovendien wordt alvast een vooruitblik geboden op de
activiteiten die in 2019 zijn gepland.

2. Het 3-jarenproject op hoofdlijnen
Expertbijeenkomsten, vakcongres, manifest, toneel en NetwerkEvent
Officieel maakten twéé expertbijeenkomsten deel uit van het 3-jarenproject. De derde, in
feite de eerst-gehouden bijeenkomst, viel qua financiering buiten het project. Omdat het
wel volop meetelt in de inhoudelijk opzet van het 3-jarenproject als geheel, wordt de bijeenkomst hier wel beschreven.
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De resultaten van de drie expert-bijeenkomsten zijn bijeengebracht tijdens een afsluitend
vakcongres, gehouden op 30 november 2017, in Zutphen. Daar werd ook het manifest GEBRUIK DE BOERDERIJ! gepresenteerd.
In 2018 stond de reizende toneelvoorstelling BOERDERIJN DE BUURT centraal. En in 2019 hopen
we het ééndaags NetwerkEvent te kunnen organiseren, waarmee het 3-jarenproject wordt
afgesloten.
Doelgroepen
Vanuit het hoofdthema de omgeving centraal richten we ons op drie doelgroepen: de vakgemeenschap (de stakeholders), het "grotere" publiek (vooral de boerderijeigenaren) en de belangengroepen in bredere zin (erfgoedorganisaties, landbouworganisaties, overheden, makelaardij, natuurbeheerders, etc.).
We spreken respectievelijk van Over de omgeving, Voor de omgeving en In de omgeving.
Het eerste thema betreft de regionaal georganiseerde expertbijeenkomsten, het bijbehorende vakcongres en het manifest. Het tweede thema ziet vooral op de theatervoorstelling
en het derde op het voorgenomen NetwerkEvent.
Partners en financiering
Het 3-jarenproject is mede tot stand gekomen door de inbreng van de 15 bij AEN aangesloten provinciale, regionale en type-gebonden boerderijenstichtingen. Al met al hebben er
zo’n 100 mensen een bijdrage geleverd om het project in al z’n onderdelen te doen slagen,
tot nu toe. Daaronder gerekend de mensen die voordrachten hielden, meediscussieerden,
bijeenkomsten organiseerden en verslag deden. En natuurlijk de enthousiaste amateur-toneelspelers die meededen in de toneelvoorstelling BOERDERIJ IN DE BUURT.
De financiering van het 3-jarenproject kwam voor ongeveer de helft uit het RCE-programma VISIE ERFGOED EN RUIMTE. De andere helft bestond uit bijdragen van onder meer de
provincie Overijssel, enkele boerderijenstichtingen, de ZLTO en de entreeheffingen van congres en toneelvoorstelling.
Communicatie
De resultaten van het 3-jarenproject, en dus ook die van de expertbijeenkomsten en het bijbehorend vakcongres, zijn uitgebreid en deskundig vastgelegd en toegankelijk gemaakt. In
de eerste plaats gebeurde dat door verslaglegging per gebeurtenis en de verspreiding van de
verslagen via nieuwsbrieven, website en social media. Een rapporteur met inhoudelijke kennis en journalistieke vaardigheden leverde hiervoor een belangrijke bijdrage. Hij stelde ook
de tekst van het manifest op.
Ook over de discussies die naar aanleiding van de toneelvoorstelling werden gevoerd, is
een samenpakkend artikel geschreven dat is gepubliceerd in de vakpers.

3. Over de omgeving
Boerderijen en omgeving
Als thema van het 3-jarenproject hebben we agrarisch erfgoed in relatie tot de omgeving
centraal gezet. Dit vanuit de gedachte dat boerderij en erf onderdeel zijn van een groter geheel. Niet alleen horen ze bij het landschap (en bepalen ze als zodanig het karakter van de
streek), ook de maatschappelijke omgeving en de manier waarop eigenaren hierop inspelen,
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zijn van betekenis. Die wetenschap vormt de sleutel voor behoud en hergebruik van erfgoed
te vinden.
Door de historische boerderij (opnieuw) een plek te geven in de veranderende samenleving, ontstaat waarde en draagvlak voor het beschermen ervan. Dat heeft ervoor gezorgd
dat we als AEN niet automatisch en alleen hebben gekeken naar de overheid als verantwoordelijke partij voor behoud van erfgoed, maar dat we ook op zoek zijn gegaan naar de ervaringen en verhalen van de eigenaren. Hoe zijn met name zij bezig met hun boerderij? Hoe maken zij gebruik van de maatschappelijke veranderingen? Wat kunnen we leren van hun verhalen? Kortom: de eigenaar staat centraal.
Drie expertbijeenkomsten
In de eerste fase van het project, de drie regionale expertbijeenkomsten, ging het er vooral
om meer zicht te krijgen op de interactie tussen boerderij en omgeving. Dit zowel op grote
als op kleine schaal. Wat speelt zich af in de verschillende regio’s? Welke vraagstukken voor
het behoud van de historische boerderij levert dit op? En interessanter nog: welke oplossingen worden door de eigenaren voor deze vraagstukken gevonden? Welke voorbeelden zijn
de moeite waard om te verdiepen en te delen? Het doel is: vergroten van de kennis over
boerderij en omgeving. Zowel om de opgave scherper te krijgen, als om inspirerende voorbeelden te ervaren en daarvan te leren.
Een vakcongres en een manifest
De kennis die de regionale gesprekken heeft oplevert, is gedeeld en bediscussieerd tijdens
het vakcongres. Het leverde de brandstof voor de tijdens het congres gehouden presentaties
en discussies over de actuele ontwikkelingen op het terrein van het agrarisch erfgoed. Tevens vormde de vergaarde kennis de opmaat voor een agenda voor beleidsbeïnvloeding. Dat
laatste hebben we vorm gegeven in het manifest met de titel GEBRUIK DE BOERDERIJ!. Het vakcongres droeg dezelfde titel.
Waar leidt dit alles toe?
De met de expertbijeenkomsten en het vakcongres opgedane kennis, vormt de basis voor
het vinden, het verkennen en het vastleggen van richtinggevende ideeën. Die ideeën moeten helpen het op de ontwikkeling van het platteland gericht beleid te inspireren, om zo kansen te scheppen voor creatieve oplossingen die de kwaliteit van het leven en werken op het
platteland ten goede komen. In de volgende fasen van het 3-jarenproject komen deze bevindingen steeds weer terug en worden ze op verschillende wijze getoetst aan de werkelijkheid.

OPVOLGING EN OVERDRACHT VAN AGRARISCH ERFGOED
Expertbijeenkomst gehouden op 26 januari 2017 in Benschop
Opzet
Gesprek op locatie, rond een ‘tafel’ met mensen die vanuit verschillende achtergrond of expertise hun bijdrage leveren. Ook het publiek – 30 á 40 mensen – neemt actief deel. Het geheel staat onder leiding van een gespreksleider.
Onderwerp
Het gesprek ging over de overdracht van boerderijen van boer op opvolger (als die er is), van
boer op burger of van burger op burger. In alle gevallen spelen factoren als nieuwe woon- en
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werkwensen, wet- en regelgeving, financiën, sociale omstandigheden (buren) en lokale eigenaardigheden een rol van betekenis. In het gesprek is gezocht naar duiding en antwoorden.
De discussie werd voorafgegaan door een inleiding van Rixt Bijker (VU) over demografische
bewegingen tussen land en stad.
Partners
Boerderijenstichting Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht, Boerderijenstichting Boerderij en
Erf / Alblasserwaard-Vijfheerenland
Verder lezen
Wie volgt? Een verslag (bijlage A)

HERBESTEMMEN ALS NOODZAAK, NIEUWE FUNCTIES ALS CREATIEVE UITDAGING
Expertbijeenkomst gehouden op 21 april 2017 in Hippolytushoef
Opzet
Op dezelfde wijze als voorgaande expertbijeenkomst
Onderwerp
Hoe ziet de markt van stolpen er uit? Wat moeten we doen om een nieuwe generatie eigenaren te inspireren een boerderij te kopen, daarin nieuwe functies te creëren en duurzaam
te bewonen? En ook: hoe kunnen we een ‘community’ van stolpbewoners opzetten?
Inleidingen van Dorine van Hoogstraten (Mooi Noord-Holland) over de stolp van de toekomst, van Geert Klaver (Klaver Makelaardij) over wonen in een stolp, van Jan-Richard Kikkert (Academie van Bouwkunst Amsterdam) over ontwerpopgaven en van Angeli Poulsen
(communicatiestrateeg) over manieren van effectief onder de aandacht brengen van de
stolp.
Partner
Boerderijenstichting Noord-Holland / Vrienden van de Stolp
Verder lezen
Verbonden door de stolp. Een verslag (bijlage B)

AGRARISCH ERFGOED EN GEBIEDSONTWIKKELING
Expertbijeenkomst gehouden op 4 mei 2017 in Nieuwdorp
Opzet
Op dezelfde wijze als voorgaande expertbijeenkomsten
Onderwerp
Kunnen boerderijenstichtingen een rol spelen in projecten gericht op gebiedsontwikkeling?
Erfgoed als identiteitsdrager is immers belangrijk voor ruimtelijke kwaliteit, voor het ‘thuisgevoel’ van een plek en voor de regionale economie. De vraag kwam aan de orde of dergelijke overwegingen hebben meegespeeld in de discussie over de grote Zeeuwse ontpolderingsprojecten. En ook: hoe kunnen we het agrarisch erfgoed behouden door op gebiedsniveau samen te werken met andere belangen, sectoren en partijen.
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Jannemarie de Jonge (Wing Wageningen) leidde de discussie in met een presentatie over
ruimtelijke processen.
Partner
Boerderijenstichting Zeeland
Verder lezen
Verhalen vertellen in Zeeland. Een verslag (bijlage C)

GEBRUIK DE BOERDERIJ!
Vakcongres gehouden op 30 november 2017 in Zutphen
Opzet
Het programma van het congres bestond uit lezingen, workshops, presentaties en ter afsluiting een korte theatervoorstelling.
Het congres richtte zich op bewoners en eigenaren van boerderijen (ondernemers en private personen), vertegenwoordigende organisaties (boerderijenstichtingen, LTO), de vakgemeenschap (planologen, architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwers, erfgoedspecialisten, projectontwikkelaars, geografen, juristen, etc.). En natuurlijk ook op vertegenwoordigers van de rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden. Al met al kwamen er ca. 120
mensen op af (entreeprijs €50).
Inhoud
Hoofddoel van het congres was om de deelnemers te bewegen over eigen grenzen heen te
kijken. Om de waarden van agrarische gebouwen te zien als iets met betekenis voor de oplossing van hedendaagse vraagstukken als krimp en energietransitie. Boerderijen zijn immers
méér dan relikwieën van het verleden. De context is aan het veranderen.
Het congres bood een grote hoeveelheid inspirerende praktijkvoorbeelden over hoe om te
gaan met historische boerderijen en vrijkomende agrarische bebouwing. Er werd gelegenheid geboden om informatie te verkrijgen, om vragen te stellen en om in discussie te gaan.
Inleidingen werden gehouden door Gert-Jan Hospers (Stad en Regio, hoogleraar Twente en
Nijmegen) over het centrale thema van het congres, GEBRUIK DE BOERDERIJ!, en door Jan van
der Bij (CMO Stamm) over participatie en burgerinitiatieven.
Partners
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Cultuurland Advies
Verder lezen
Accepteer nooit nee! Een verslag (bijlage D)
Het complete programma van het congres (bijlage E)

GEBRUIK DE BOERDERIJ!
Manifest gelanceerd op 30 november 2017 in Zutphen
Opzet
Compact boekje met drie stellingen met toelichting, geïllustreerd met herbestemmingsvoorbeelden. Dezelfde titel als het vakcongres.
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Inhoud
Het manifest bevat een oproep aan overheden en ontwikkelaars, eigenaren en bewoners
van historische boerderijen, aan iedereen die het aangaat, om de waarde en betekenis van
het agrarisch erfgoed te erkennen en zich sterk te maken voor het benutten van historische
boerderijen en erven bij de ingrijpende veranderingen die op de plattelandssamenleving en
het landschap afkomen.
Verspreiding
Gedrukte oplage 1000 exemplaren, verspreid via de boerderijenstichtingen, tijdens bijeenkomsten, door directe toezending, etc. Tevens als e-book via issuu.com (1200 keer gezien)
en via nieuwsbrief en website (1400 keer gezien).
Verder lezen
Het manifest (zie bijlage F)

4. Voor de omgeving
Het 3-jarenproject heeft tot doel het agrarisch erfgoed prominent op de erfgoedagenda te
krijgen en de strategische lijnen voor de komende jaren vast te leggen. Daartoe worden drie
wegen bewandeld die respectievelijk zijn gericht op de inhoudelijk deskundigen (2017), op
het ‘grotere’ publiek (2017/2018) en op de organisaties waarmee AEN wil samenwerken
(2019). Dit hoofdstuk gaat over het publiek, de tweede fase van het project.
De doelgroep
Het publiek zijn wij allemaal. Wat ons bindt is de interesse voor het ‘landelijk’ leven. Het
platteland in al z’n aspecten: de (grotendeels voormalige) agrarische cultuur, de inrichting
van het land, de natuur, de landelijke bouwkunst, de relatieve rust ten opzichte van het stedelijk leven, de economie van het platteland, de sociale samenhang, de historie, etc.
Overigens behoren wij tot vrijwel alle voorkomende sociale klassen en hebben wij alle
soorten van onderwijs genoten. Ons inkomen is van laag tot hoog. Alle vormen van gezinssamenstelling komen voor. De leeftijdscategorie is ruim (gerekend vanaf 20), hoewel de nadruk ligt op middelbaar en ouder.
Wij wonen vrijwel allemaal op het platteland of in de daarin gelegen dorpen. Ons aantal is
maximaal 5 mln. (ofwel 75% van 40% van de totale Nederlandse bevolking (CBS)), maar in
werkelijkheid een kleiner deel hiervan. Het zal voornamelijk gaan om eigenaren en bewoners van historische boerderijen, mensen die beroepsmatig en/of vrijwillig bij erfgoed of
plattelandsontwikkeling betrokken zijn, en al die anderen die in boerderijen en buitenleven
geïnteresseerd zijn.
Communicatiemiddelen
Om het grotere publiek te bereiken zijn er verschillende manieren voorhanden en geschikt
voor het overbrengen van ons verhaal. Eén ervan is toneel, waarover hierna meer. Andere
middelen zijn de aanwezigheid van AEN op de verschillende beurzen (zo mogelijk samen met
boerderijenstichtingen), het genereren van free publicity in de media, het schrijven van eigen
artikelen in de vakpers en natuurlijk de gebruikelijk publiciteit via nieuwsbrief, social media
en website.
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Van al deze middelen is in meer of mindere mate gebruik gemaakt. Zo was AEN met een eigen stand aanwezig op het ErfgoedEvent 2017 in ’s-Hertogenbosch (april 2017) en verzorgde
twee programmaonderdelen van de beurs.
Naast de met medewerking van AEN totstand gekomen artikelen in het Friesch Dagblad,
het Reformatorisch Dagblad, de Boerderij, Monumentaal, Algemeen Dagblad, Naober en Dakenraad, waren er ook eigen artikelen:
- Gebruik de boerderij! Manifest om agrarisch erfgoed te behouden en te benutten, door
Huub Hooiveld, Gerard Hendrix en Gert-Jan Hospers (ROmagazine #01-02 2018).
- Van wie is het platteland? Theaterproductie Boerderij in de buurt zet aan tot discussie,
Gerard Hendrix (Landwerk #3 2018)
- De kracht van een goed verhaal, door Huub Hooiveld en Gerard Hendrix (ROmagazine
#dec. 2018)
BOERDERIJ IN DE BUURT
Een reizende, interactieve toneelvoorstelling over nieuwe kansen op het platteland
Opzet
AEN stelde het toneelstuk als een kant-en-klaar pakket ter beschikking aan de boerderijenstichtingen en andere organisaties. Uitvoering en programmering werden gezamenlijk vastgesteld. De voorstelling werd op de planken gebracht door een vaste spelersgroep van 8
mensen (incl. twee wisselspelers), aangevuld met twee lokale gastspelers. Het verhaal kon
op onderdelen worden aangepast aan de lokale situatie.
En: het publiek kreeg halverwege de voorstelling de gelegenheid op de inhoud te reageren…
Inhoud
De aanwezigheid van historische boerderijen is voorwaarde om prettig te wonen, te werken
en te recreëren op het platteland. Behoud van de boerderijen en het creëren van nieuwe
functies zijn belangrijk. Het gebouwde agrarisch erfgoed is als vanzelfsprekend verbonden
met het omliggende land. Daaraan ontleent het zijn betekenis. Ook de sociale structuur
waarvan de bewoners van de boerderijen deel uitmaken, speelt een grote rol.
De van oorsprong agrarisch cultuur ontmoet ‘stadse‘ invloeden. In de huidige maatschappij
komt er steeds meer nadruk te liggen op de eigen rol van de eigenaar, de buren en andere
partijen. Dat leidt tot nieuwe keuzes en oplossingen. Daarover gaat het toneelstuk.
Opvoering
Het stuk is 19 keer opgevoerd op 14 locaties, variërend van de deel van oude boerderijen,
open kapschuren, moderne fokbedrijven, een heus theater, tot zelfs de Van Nellefabriek.
Naar schatting zijn er zo’n 1500 bezoekers geweest.
Verder lezen
Op de website (www.agrarischerfgoed.nl/boerderij-in-de-buurt)
Zie ook de aankondiging van de eerste voorstelling (bijlage G) en het hierboven al genoemde artikel in Landwerk waarin de resultaten van de discussies op een rijtje worden gezet (bijlage H).
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5. In de omgeving
NetwerkEvent
In de laatste fase van het 3-jarenproject laat AEN zich met een NetwerkEvent, dat als werktitel meekreeg DE BOERDERIJ TELT*, zien als een erfgoedhoeder die ervan doordrongen is dat het
behoud van agrarisch erfgoed een opgave is voor integraal denkende en samenwerkende
mensen en organisaties.
In feite valt dit in september of oktober 2019 te organiseren NetwerkEvent buiten de looptijd van het programma VISIE ERFGOED EN RUIMTE. HET wordt hier al wel beschreven omdat het
de logische afsluiting vormt van het project als geheel. Voor de financiering wordt nog een
oplossing gezocht.
De vorm
Het gaat om een ééndaags evenement, waarin ruimte is voor een veelheid van activiteiten,
alle met de blik scherp gericht op historische boerderijen, het agrarisch erfgoed.
Het NetwerkEvent biedt een caleidoscoop van erf-good practices in allerlei vormen, losjes
gegroepeerd in relevante en actuele thema’s.
Je komt er omdat je iets te brengen hebt maar ook omdat je iets wilt ophalen. Het principe
is ontmoeten, beleven en uitwisselen en vooral niet zenden en ontvangen. En dat rond het
hoofdthema behoud en hergebruik van agrarisch erfgoed in haar omgeving. Wat je brengt
en haalt als individu en organisatie kan verschillend zijn: enthousiasme, kennis, ervaring, passie.
In de aanloop naar het NetwerkEvent worden mensen en organisaties door middel van een
call for proposal uitgenodigd hun inzichten op andere dan gebruikelijke manieren voor het
voetlicht te brengen. Denk daarbij aan korte presentaties op film van maximaal 15 minuten
naar voorbeeld van de TEDx-presentaties. Dit om op een originele en onderhoudende manier te presenteren wat je in je mars hebt als organisatie voor het behoud van agrarisch erfgoed. Deze calls for proposal vormen de bouwstenen van het NetwerkEvent.
Trefwoorden
Basics | najaar 2019 | titel: DE BOERDERIJ TELT | elke organisatie die nieuw leven blaast in een
boerderij van waarde is welkom | mix van presentaties (TEDx) en uitstallingen, displays, maquettes, exposities | halen betekent ook iets brengen | op ’n vrijdag | doelgroep: praxiologen in de herbestemming van vrijkomend agrarisch waardevol erfgoed, t.w.: eigenaren,
pachters, beheerders, ontwerpers, overheden, intermediaire organisaties, beïnvloeders, beslissers, onderwijsinstellingen, onderzoeksinstellingen, erfgoedorganisaties, bouwers, telers,
kwekers, etc.
Inhoudelijk, de doelen | kennis en ervaring uitwisselen, overdragen, delen | netwerk van
iedere bezoeker uitbreiden | herbestemmings-knowhow vergroten | ideeën opdoen | ideeen en concepten toetsen | herbestemming als tool voor planologen deponeren (de herbestemmingsdeal) | propageren gebiedsgericht ontwikkelen in de country-side | cross-sectorale verbindingen entameren.
Organisatorisch | uitnodigen aan de hand van lijst van passende mensen en organisaties |
in samenwerking met RCE, Platform agrarisch erfgoed | festivalkarakter | ergens in de polder | grote hal en zaal, goed voor 15 á 20 exposanten en 15 á 20 TED-talks | geen kijkers,
maar alleen deelnemers, ca 150 à 200 mensen (strenge toelating) | overwegend woord en
beeld, weinig papieren teksten | presentaties en toelichtingen op displays of maquettes |
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overlappend programma met 4 of 5 keer shifts, waarin meerder pitches, op een dag | te organiseren door middel van externe exploitatie | inhoudelijke programmering AEN
----------------------* Vrij naar ERFGOED TELT (met dank aan OCW)

6. De financiële onderbouwing op hoofdlijnen
3JP-begroting en resultaat

versie 15 december 2018

prognose project 2017-2018
rubrieken

1 - project algemeen

2 - expertbijeenkomst Benschop

code

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4

2.0
2.1
2.2
2.3
2.4

omschrijving

inkomsten

inkomsten algemeen
reis- en onkosten algemeen (decl.)
publiciteit algemeen
overige onkosten algemeen
bankkosten en -rente
totalen
inkomsten
sprekers, dagvoorziter
verslaglegging
catering, huur
organisatie

3.0
3.1
3.2
3.3
3.4

inkomsten
sprekers, dagvoorziter
verslaglegging
catering, huur
organisatie

4.0
4.1
4.2
4.3
4.4

inkomsten
sprekers, dagvoorziter
verslaglegging
catering, huur
organisatie

5.0
5.1
5.2
5.3
5.4

inkomsten
sprekers, dagvoorziter
verslaglegging
catering, huur
organisatie

6.0
6.1
6.2
6.3

inkomsten
auteur(s), redactie
rechten, vormgevng en productie
organisatie

7.0
7.1
7.2
7.3

inkomsten
voorbereidende en repetitiefase
uitvoerende fase
organisatie

9

8.0
8.1
8.2
8.3
8.4

-

-1.414

1.300
703
2.003

-

-2.003

303
303

143

-160

2.719
650
10.703
3.812
17.883

4.600

-13.283

650
1.942
1.121
3.713

-

-3.713

12.775
14.138
900
27.813

-2.342

25.470

totalen
8 - netwerkdagen

50
500
864
1.414

-

totalen
7 - theaterproductie

27.163

4.600

totalen
6 - manifest

29.100

143

totalen
5 - slotcongres

1.000
816
122
1.937

29.100

-

totalen
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Bijlage A
KANSEN EN HINDERNISSEN BIJ DE OVERDRACHT VAN AGRARISCH ERFGOED
NAAR NIEUWE GEBRUIKERS

WIE VOLGT?
Tekst Maarten Ettema
In de ontvangstruimte van de Utrechtse ‘Boerderij van het jaar 2016’ van de familie
Rosenboom komen ervaringsdeskundigen, professionals en belangstellenden bij elkaar om
verhalen uit te wisselen over opvolging en overdracht van agrarisch erfgoed. Met de
bijeenkomst wil de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland een beeld krijgen van de
mogelijkheden en struikelblokken bij de overdracht van historische agrarische erven aan
nieuwe gebruikers. Op deze eerste bijeenkomst van het 3-jarenplan van AEN staat de
gebruiker centraal: “Er moest zó veel geregeld worden, dat besef je vooraf niet.”

“In mijn dorp is een kaalslag aan de gang.
Het is een lintdorp met een
aaneenschakeling van boerderijen, vaak
monumentale. Regelmatig zie je het
eikenhouten meubilair in de verhuiswagen
verdwijnen en maakt de bewoner zijn
laatste gang, naar het verzorgingshuis.”
Het is een hartenkreet die Ton Peters,
voorzitter van AEN en moderator van de
eerste thema-avond aan de discussietafel
voorlegt. Hoe kunnen we agrarisch erfgoed
zo veel mogelijk behouden? Dat is een
enorme opgave. Jaarlijks stoppen 2000

boeren, schrijft Judith Toebast in Van
herbestemming naar hergebruik (2014).
Het Wageningse onderzoeksinstituut
Alterra waarschuwt tegelijkertijd dat er tot
2030 nog eens 24.000 bedrijven beëindigd
zullen worden. Weekblad Boerderij (31
augustus 2016) schrijft op zijn website dat
ongeveer de helft van de vrijkomende
ruimte, dat is zo’n 15 miljoen vierkante
meter, naar verwachting een alternatieve
bestemming zal vinden. Echter, schrijft
Boerderij, “en dat is het grootste pijnpunt –
circa 15 miljoen vierkante meter zal
‘gewoon’ leeg komen te staan.” Wat
daarvan historisch erfgoed is, valt niet
exact te achterhalen, maar dat hier een
gedaantewisseling van het landelijk gebied
aan de hand is laat geen twijfel. Sloop van
een groot gedeelte van de vrijkomende
agrarische bebouwing is onvermijdelijk.
“Een essentiële vraag is wie dat gaat
betalen”, vraagt Boerderij zich
veelbetekenend af.
Potentiële doelgroep
Het is niet moeilijk om een avond te
organiseren over de struikelblokken die
mensen tegenkomen als zij een agrarisch
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erf willen overnemen. Maar er zijn ook
lichtpuntjes. Beleidsmedewerker Paul
Braks van de Nederlandse Vereniging van
Makelaars (NVM) vertelt hoe de afgelopen
jaren de markt voor woonboerderijen weer
opveert. “In het dieptepunt van de crisis
werden er in één jaar in Nederland 1100
woonboerderijen verkocht tegen
gemiddeld 367.0000 euro. Nu is dat alweer
opgelopen tot 2200 en de prijs is gestegen
naar gemiddeld 444.000 euro.”
De redenen daarvoor liggen voor de hand:
het herstel van de economie, de
exploderende huizenprijzen in de grote
steden. Maar eigenlijk hebben we
nauwelijks zicht op wie dat dan zijn, die
kopers – en dus de potentiële doelgroep
voor het kopen van agrarische
monumenten.
VU-onderzoeker Rixt Bijker laat haar licht
over de zaak schijnen. Zij promoveerde in
2013 aan de Rijksuniversiteit Groningen op
haar onderzoek naar rurale
verhuisbewegingen in Noord-Nederland
(Migration to less popular rural areas: The
characteristics, motivations and search
process of migrants). Zij vond, niet
verwonderlijk, dat vooral de gebieden
rondom de grote steden in trek zijn. Niet
alleen bij stedelingen die zoeken naar
betaalbaar wonen in een rustiger
omgeving, maar ook bij
plattelandsbewoners die verhuizen binnen
het platteland zelf. In Nederland
verhuisden in 2009 in heel Nederland meer
dan 280.000 mensen naar of binnen het
platteland (SCP Dorpenmonitor). Er bestaat
dus in ieder geval een potentieel voor
bewoning van (voormalige) agrarische
bebouwing. “De nieuwe
plattelandsbewoners zijn niet alleen
bemiddelde ouderen op zoek naar een
rurale idylle, maar juist ook jongeren en
ouderen die dichter bij hun familie willen
wonen en gezinnen uit de stad die op zoek
zijn naar betaalbare woningen.” Voor
welke gebouwen dat geldt laat zich raden.
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3-jarenplan Agrarisch erfgoed en
omgeving
Deze bijeenkomst, op donderdag 26 januari 2017,
vormde de aftrap van het 3-jarenplan van AEN (de
stichting Agrarisch Erfgoed Nederland) die daarmee
samen met de door haar te vertegenwoordigen
boerderijenstichtingen aandacht wil vragen voor de
problemen en kansen rond historische agrarische
gebouwen en erven, en de plattelandsomgeving die
van groot belang is voor het functioneren en de
toekomst van het erfgoed. Het eerste jaar heeft als
overkoepelend thema: Over de omgeving, waarbij
het erfgoed wordt gezien in relatie tot de fysieke en
maatschappelijke omgeving ervan. Het tweede jaar is
gericht op het publiek met als thema: Voor de
omgeving. Hier staat onder meer een
theaterproductie op de rol. Het derde jaar is met
name gericht op beleidsmakers en nonprofitorganisaties: In de omgeving.
Dit jaar (2017) volgen nog twee expertbijeenkomsten waarbij de gebruikers centraal staan.
Het jaar wordt afgesloten met een vakcongres dat de
basis vormt voor een manifest waarmee de
organisatoren naar buiten willen treden.
Alterra heeft er een zwaar hoofd in dat er
een toekomst is voor boerderijen met
weinig architectonische kwaliteit, net als
voor bedrijven met veel grote
bijgebouwen. Zeker als daar asbestdaken
op liggen.
‘Voldoende opbrengst’
Aan de eerste discussietafel deze avond
heerst echter zeker geen gelatenheid. De
aangeschoven mannen en vrouwen zijn
allen gevraagd als ‘gebruikers’ van
agrarisch erfgoed. Zij vertellen graag over
hun projecten en wat zij hebben bereikt.
Zoals Jan Tupker, bosbouwer en selfmade
veehouder, die een boerderij uit 1650 van
Staatsbosbeheer op landgoed Groeneveld
kocht. Volgens Tupker is het cruciaal dat je
een goed plan bedenkt als je een agrarisch

monument wil kopen. Hij hamert erop dat
je ervoor moet zorgen dat het een functie
is die voldoende opbrengt. “Voldoende
voor het inkomen én voldoende om het
erfgoed te onderhouden.” Aanvankelijk
had Staatsbosbeheer heel andere ideeën
over ‘voldoende opbrengst’. De organisatie
had het plan opgevat om van de boerderij
een vakantieverblijf te maken, maar kwam
toch terug bij Tupker: “Er lag 30 hectare
grond bij, en toeristen eten nu eenmaal
geen gras, dat zou Staatsbosbeheer dus
allemaal zelf moeten onderhouden.
Bovendien zou dat tot te veel
verkeersbewegingen leiden.” Inmiddels
heeft Tupker er een kleine veehouderij en
een boerderijwinkel gevestigd.
Bij functieverandering lopen nieuwe
eigenaren vaak aan tegen allerlei
hindernissen zoals bestemmingsplannen
en fiscale voetangels en klemmen. Maar
ook tegen de sociale omgeving. Kees
Rosenboom – in wiens horecaruimte wij
vanmiddag te gast zijn – vertelt over zijn
bedrijf. Kern daarvan is de monumentale
boerderij uit 1561: “Ik heb altijd hart gehad
voor het erfgoed, om dat weer over te
dragen in een betere staat dan ik het
gekregen heb.” Dat is hem redelijk gelukt,
nu met zicht op een zoon die hem wil
opvolgen. Rosenboom heeft in de laatste
decennia van de vorige eeuw goed
verdiend aan de varkenshouderij en heeft
vanaf 2005 zijn bedrijf verbreed met
recreatievoorzieningen – wandelpaden,
camping, horeca, evenementen. Toch blijft
het agrarische de basis. Hij moppert ook:
“Hier in de omgeving zie je mensen die van
hun eigendom een soort Disneyland willen
maken. Dat wil ik niet, het moet in de
omgeving blijven passen. Dat is ons goed
gelukt, vind ik. Maar er zijn mensen die om
het minste of geringste klagen. Of zelfs
naar de rechter stappen. Dat maakt de
opvolging een stuk moeilijker.”
In een notendop is dat de botsing die de
dynamische ontwikkeling op het platteland
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nu veroorzaakt. Mensen zien hun
omgeving snel veranderen. Buren trekken
weg, nieuwkomers brengen een andere
mentaliteit mee, nieuwe functies zorgen
voor meer verkeersbewegingen. Als ze dan
ook nog beginnen over herrie of over stank
hoeven ze niet op veel begrip te rekenen.
Familiegeschiedenissen
Ook bij de overgang van erfgoed tussen
generaties spelen regelgeving, fiscale
kleine lettertjes en marktomstandigheden
een grote rol. Maar deze vorm van
erfgoedcontinuïteit heeft als specifiek
element dat het overdracht binnen de
familie betreft. Terwijl het daarbij gaat om
vaak grote sommen geld aan erfenis,
spelen ook minder grijpbare emotionele
familiegeschiedenissen een rol.
Moeder Lea Treure en dochter Iris
vertellen over hun bedrijf in de
Alblasserwaard waar de ouders en dochter
sinds 2012 in VOF-verband in het bedrijf
werken. “Het is eigenlijk te klein voor drie
inkomens”, legt iris uit. Zonder buitenshuis
te werken is het niet te doen. “We willen
graag uitbreiden, misschien een derde
melkrobot erbij. Maar uitbreiden is lastig
omdat we dicht op de buren zitten. En
fosfaatrechten zijn bijna niet te betalen.”
Lastig, maar overzichtelijk. Regelgeving en
marktomstandigheden bepalen de

toekomst van het bedrijf – en daarmee van
het erfgoed waarin de familie woont. Nog
lastiger is de vraag hoe de andere kinderen
– er zijn nog drie dochters – moeten
omgaan met de bedrijfsoverdracht.
Moeder Lea: “Wij als ouders hoeven niet
de hoofdprijs te hebben en de andere
kinderen moeten het Iris ook gunnen. Als
zij het onderste uit de kan willen, is het
niet te doen.” Het vraagt niet al te veel
verbeeldingsvermogen om je te realiseren
dat investeren in het monumentaal
erfgoed in dit geval niet bepaald boven aan
de agenda staat.
Dat lijkt op het eerste oog minder het
geval bij Maite Tromp. Zij is met haar gezin
in de boerderij van haar ouders getrokken
nu haar moeder het werk in huis en op het
erf niet meer aankan. Haar vader
isoverleden. Moeder heeft een
‘mantelzorgwoning’ op het erf en het gezin
woont in de woonboerderij die haar
ouders 35 jaar geleden kochten van een
boer. “Mijn moeder mag in de
mantelzorgwoning blijven zolang ze leeft,
maar daarna moet de mantelzorgwoning
weg. Alleen als er een andere
mantelzorgbehoeftige voor in de plaats
zou komen, blijft dubbele bewoning van
het erf mogelijk. Het lijkt een geruisloze
overgang. Maar toch, verzucht Maite, “er
moest veel geregeld worden, dat besef je
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vooraf niet. Regels, notaris, fiscaal...” Maar
de grootste frictie is emotioneel. Maite
heeft een zus en een broer en terwijl de
een heel blij is dat moeder goed verzorgd
wordt, is de ander kritisch: “Die vraagt dan
wat dat eigenlijk voorstelt, dat
mantelzorgen. En hoe het dan zit met de
woonboerderij als onze moeder komt te
overlijden.”
Maite erkent dat ze dat heeft onderschat.
Ze beaamt de waarschuwing uit de zaal
tijdens het gesprek met de familie Treure
dat je in de voorbereiding vroeg en veel
met elkaar moet praten. Wat zijn precies
de plannen? Wat zijn de gevolgen voor alle
partijen? Dat dwingt je om duidelijk te zijn
en elkaar niet te overvallen. Iemand in de
zaal: “Stel je een jongere voor die in een
maatschapverband met zijn of haar ouders
stap voor stap het bedrijf overneemt,
keihard werkt en weinig verdient. Als dan
na een aantal jaren bij de notaris moet
worden afgerekend met de andere
kinderen die nooit ergens bij zijn
betrokken, moet je niet gek opkijken als er
conflicten ontstaan.”
Voorschot op de toekomst
Als de ervaringsdeskundigen aan tafel
plaatsmaken voor de professionals – de
wethouder, makelaars, de adviseur en de
notaris – raakt de overdracht van erfgoed
binnen de agrarische sector wat op de
achtergrond: “De begeleiding daarvan is
een apart vak. Bij agrarische opvolging
begint het vaak bij de accountant of een
andere professionele adviseur.”
Onbedoeld nemen de professionals aan
tafel zo een voorschot op de toekomst.
Steeds meer agrarisch erfgoed zal het
immers moeten redden zonder agrarische
bestemming, en dus met een ander
overdrachtproces: “Bij particulieren zie je
soms mensen die impulsief een
woonboerderij kopen zonder goed te
realiseren wat kan en mag.”Wat voor
functie het kan krijgen bepaalt het lot van

het erfgoed. Hoewel in deze reeks
gespreksbijeenkomsten een aparte avond
volgt over ‘nieuwe businessmodellen’
steekt het onderwerp om de haverklap de
kop op. En hoe de overheid daarmee
omgaat: “Het belangrijkste is dat er een
nieuwe economische drager komt, en wat
er mag van de overheid. Mag de boerderij
opgesplitst worden?” Makelaar Paul Braks
verwoordt een algemeen gevoel als hij
stelt: “Je loopt tegen te veel beperkingen
aan. Er is vaak nog een agrarische
bestemming. Soms mag je een stal niet
afbreken, zelfs als je daar niks mee kan...”
Een soepele, buigzame overheid, ruimte
om nieuwe bestemmingen te ontwikkelen
– wethouder Gerit Spelt van Lokpik heeft
wel een paar kanttekeningen: “We willen
allemaal minder regels, totdat er iets
gebeurt wat ons niet bevalt. Dan krijg ik
iemand aan mijn bureau die zegt: wat daar
gebeurt, dat kán toch niet, dat mág toch
niet. En dan worden er soms alle mogelijke
regels bij gehaald.”
Vreemde eend in de bijt
De regeldruk is hoog en ingewikkeld en
een proces van overdracht is complex en
vraagt een lange adem. De gespreksleider
vraagt wie hier de regie moet nemen. De
makelaar? Dat lijkt lastig omdat die een
duidelijk eigenbelang heeft. De notaris? “Je
krijgt te maken met regelgeving op allerlei
niveaus: van administratief recht op
gemeentelijk en provinciaal niveau, zelfs
met Europees recht, fiscaal recht,
woningwet, hinderwetgeving en niet te
vergeten civiel recht: erfrecht,
vennootschapsrecht... Dat komt allemaal
samen en dat vraagt dus samenwerking
van allerlei specialisten. Daar zou ik wel
vooraan willen zitten.”
De wethouder wijst op de factor tijd: “Er
zijn uiteenlopende belangen. De eigenaar
en de makelaar willen verkopen. Die
eigenaar wil meeprofiteren van een
mogelijke waardevermeerdering bij een
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bestemmingswisseling. Maar dat duurt
lang. Dan moet de verkoper wachten. En
wie betaalt dat traject? Er is veel
onzekerheid.”
Op dit punt mengt John Smits van BOEi –
dat staat voor Nationale Maatschappij tot
Restaureren & Herbestemmen van
Cultureel Erfgoed – zich in de discussie.
BOEi is misschien een wat vreemde eend in
de bijt tussen alle individuele verhalen
maar wel een voorbeeld van een regisseur.
BOEi houdt zich onder meer bezig met
herbestemmen van agrarisch erfgoed
Biesbosch. “Wij zoeken een haalbaar doel.
Soms komen we erachter dat een project
niet levensvatbaar is. Maar als de
haalbaarheid wel wordt aangetoond, dan
krijg je andere partijen makkelijker mee.”
In een telefoongesprek licht Smits toe dat
BOEi vooral grotere en complexere
projecten oppakt. “We houden ons niet
bezig met kleinere boerderijen, dat moet
de markt oplossen. Alleen in uitzonderlijke
gevallen. Zo hoorden we over een erf in
het Gelderse Wapenveld waar nog een
oorspronkelijke tredmolen in zat. Dat heeft
haast museale kwaliteiten, dat móét
gewoon behouden blijven en daar zijn we
dan ook ingestapt.”

Protocol voor overdracht
Het duizelt de toehoorder licht. Wat
moeten de organiserende
boerderijenstichtingen met al deze
informatie. Kunnen zij meer doen aan regie
bij overdracht? De stichtingen hebben
immers veel kennis, vooral van de lokale
mogelijkheden en beperkingen.
John Smits constateert dat de overheid
zich steeds verder terugtrekt uit het
erfgoedbeleid, en ook de subsidies worden
minder, terwijl er steeds meer erfgoed bij
komt. Ondertussen haalt ‘de markt’ de

krenten uit de pap: de makkelijk tot
woonhuis om te bouwen boerderijen.
“Gemeenten ontbreekt het aan kennis en
middelen om daar de vinger aan de pols te
houden.” Volgens hem wordt het dan ook
steeds belangrijker dat de stichtingen
nieuwe eigenaren bewustmaken van de
waarde van hun eigendom en welke rol dat
speelt in de geschiedenis van de streek.
Smits kan zich goed vinden in de oproep
van dagvoorzitter Ton Peters om als
stichtingen een protocol voor overdracht
te ontwikkelen. Smits: “Er zijn enorm veel
organisaties die zich bezighouden met
erfgoed. In dat netwerk zit heel veel kennis
en liefde voor erfgoed. Een zekere
professionalisering zou helpen. Met
bijvoorbeeld een kern van betaalde
professionals kun je veel actiever zowel
eigenaren als overheden benaderen.”
Of dat alles het lint van Ton Peters kan
redden is niet waarschijnlijk. Maar
aandacht voor de leefbaarheid van de
kernen en aandacht voor zo goed
mogelijke overdracht tussen generaties zal
wel de kans kunnen vergroten dat er zo
veel mogelijk lint overblijft.

Stichting Agrarisch Erfgoed Nederland
Boerderijenstichting Utrecht
Stichting Boerderij & Erf
Stichting Landschap Erfgoed Utrecht
De expert-bijeenkomst Opvolging en overdracht van
agrarisch erfgoed maakt deel uit van
het 3-jarenplan van Agrarisch Erfgoed Nederland
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Bijlage B
EEN VITAAL LANDELIJK GEBIED KAN NIET ZONDER LEVEND ERFGOED

Verbonden door de stolp
Tekst Maarten Ettema
De stolpboerderij en haar erf zijn het visitekaartje van landelijk Noord-Holland. Voor de
landbouw zijn ze allang niet meer geschikt en een deel van dit erfgoed wordt bedreigd door
leegstand en verkrotting. Dat betekent niet alleen de ondergang van agrarisch erfgoed, maar
is ook een aanslag op de lokale gemeenschappen. Om het karakteristieke platteland van
Noord-Holland – stolp, erf, landschap – te behouden is daarom ook aandacht nodig voor de
maatschappelijke betekenis van het erfgoed: “Het belang van het behoud van de stolp ligt bij
de eigenaar. Maar de instandhouding van het landelijk gebied waarin de stolp een drager is, is
ook een collectief belang.”

De Wierschuur is
een inspirerend
voorbeeld van
nieuwe functies
in een voormalig
agrarisch gebouw

De Wierschuur ligt wat verlaten in het
weidse landschap van de Noord-Hollandse
Wieringermeer. De landbouwschuur is een
succesvol voorbeeld van een herbestemming
van monumentale erfgoed dat overal in de
provincie het beeld van het landelijk gebied
bepaalt. Eigenaar Edwin Bonvie vertelt hoe
hij en zijn vrouw de Wierschuur op het spoor
kwamen toen zij op zoek waren naar een
geschikte locatie om een
groepsaccommodatie in te vestigen. De
Wierschuur bleek – na een ingrijpende
verbouwing – geknipt voor hun plannen.
De klassieke stolpboerderij – onderwerp van
deze middag die Agrarisch Erfgoed
Nederland samen met de
boerderijenstichting Noord-Holland |

Vrienden van de Stolp organiseerde – biedt
ruimte voor uiteenlopende functies.
Vanmiddag komen er tientallen langs: van
louter wonen, al dan niet met zorg, via
culturele broedplaatsen tot
bedrijfsvestigingen. Je zou zeggen, zo onder
de rook van Amsterdam – zelfs vanaf het
door krimp bedreigde Wieringen rijd je in
een uurtje naar de hoofdstad – met zijn
overspannen woningmarkt, dat potentiële
kopers in rij staan om er een te
bemachtigen.
Dat rooskleurige beeld krijgt een knauw als
je de website bouwvallen.eu bezoekt. Hier
komt een deerniswekkende parade van
bouwvallen langs die is vastgelegd door Dirk
Beemster van de Vereniging De Westfriese
Bouwval. Onder het kopje ‘stolpen’ staan
foto’s die hij de afgelopen jaren maakte van
vervallen stolpboerderijen. Toegegeven, een
handjevol van de bouwvallen staat op de
nominatie te worden gered, maar het lot van
de meeste van de vijftig stolpen op de
website is op zijn zachtst gezegd ongewis.
Productielandschap en lusthof
Dat de achteruitgang in het aantal
stolpboerderijen erg is, daar laat Dorine van
Hoogstraten geen misverstand over bestaan.
Van Hoogstraten – beleidsmedewerker van
Mooi Noord-Holland, dat gemeenten
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adviseert op het gebied van landschap,
stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie
– hamert er echter op dat we verder moeten
kijken dan het gebouw: “De stolp is een
identiteitsdrager in Noord-Holland. Als je
een stolp ziet weet je dat je in NoordHolland bent.” De stolpboerderij en zijn erf
horen bij het landschap en zijn bewoners, bij
de geschiedenis en de verhalen waaruit die
geschiedenis bestaat, aldus Van
Hoogstraten. En daarmee zet zij de toon van
de middag.
Het erfgoed is een drager van een vitaal
landelijk gebied. Al sinds de zestiende eeuw
is het platteland van Noord-Holland geliefd
bij Amsterdammers. “Tot diep in de vorige
eeuw gold het platteland als
productielandschap en tegelijkertijd lusthof”,
vertelt Van Hoogstraten. Kooplieden
verdienden er geld, bijvoorbeeld met
inpolderingen, en velen trokken in de zomer
naar het rustieke en schone platteland. Als
we dat doortrekken naar vandaag, zien we
dat ook nu stedelingen het platteland in
trekken om te recreëren. Zij komen af op de
rust, de schone lucht, en de landschappen
en monumenten. Zo ontstaat de situatie dat
behoud van het erfgoed mensen het gebied
in trekt – die daar geld uitgeven en zo de
lokale economie voeden – waarmee het
landelijk gebied aantrekkelijk blijft. En een
vitaal platteland zal nieuwe bewoners
trekken – die op hun beurt weer bijdragen
aan de aantrekkelijkheid en de leefbaarheid.
Creatieve hersenhelft
De stolp als spil in de leefbaarheid van
Noord-Hollandse polders. Het is duidelijk dat
daarvoor niet alleen potentiële bewoners
moeten worden geënthousiasmeerd, maar
dat er breed raagvlak nodig is onder de
bevolking, zeker ook in Amsterdam.
Communicatiestrateeg Angeli Poulssen weet
welke toon je moet aanslaan om mensen
enthousiast te maken. “Als je zoveel mogelijk
stolpen bewoond wilt krijgen, moet je
mensen vooral positief aanspreken. Er is
genoeg technische informatie te vinden op
internet. Maar je moet juist naar de
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3-jarenplan Agrarisch erfgoed en
omgeving
Deze bijeenkomst, op vrijdag 21 april 2017, was de
tweede in een reeks rondetafel-gesprekken in het
kader van het driejarenprogramma van AEN (de
stichting Agrarisch Erfgoed Nederland) die daarmee
samen met de Nederlandse boerderijenstichtingen
aandacht wil vragen voor historische agrarische
gebouwen en erven. Dit keer werd de middag
georganiseerd in samenwerking met de
Boerderijenstichting Noord-Holland | Vrienden van de
Stolp.
Het eerste jaar heeft als thema: ‘Over de omgeving’,
waarbij het erfgoed wordt gezien in relatie tot de
fysieke en maatschappelijke omgeving ervan. Het
tweede jaar is gericht op het publiek met als thema:
‘Voor de omgeving’. Hier staat onder meer een
theaterproductie op de rol. Het derde jaar is met name
gericht op beleidsmakers en non-profitorganisaties: ‘In
de omgeving’.
Op 26 januari 2017 vond de aftrap plaats met een
expertbijeenkomst in het kader van opvolging en
overdracht naar nieuwe generaties of nieuwe
gebruikers. Op 4 mei heeft de derde expertbijeenkomst
plaatsgevonden, gehouden in Zeeland, waarbij de rol
van erfgoed bij gebiedsontwikkeling centraal stond. Het
jaar wordt afgesloten met een vakcongres dat de basis
vormt voor een manifest waarmee de AEN naar buiten
wil treden.
rechterhersenhelft, de creatieve kant zien te
bereiken. Stimuleer potentiële kopers in hun
droom over de stolp. Maken mensen een
verbinding tussen links en rechts, dan zijn ze
klaar om de stolp aan te kunnen.”
Hoe je dat doet, we zullen het vanmiddag
nog keer op keer horen betogen, is met inzet
van de moderne media: filmpjes, websites,
vlogs, Facebook, lifestyle magazines,
evenementen. “Vertel positieve verhalen,
presenteer positieve beelden.”
De kracht van dit soort ‘positive framing’
hoef je aan makelaar Geert Klaver niet uit te
leggen. Hij maakt een magazine, schrijft een
blog, maakt met een drone opnames van
‘zijn’ stolpen, is aanwezig op Pinterest. “Mijn

blog over tiny houses wordt op LinkedIn heel
goed gelezen.” En hij haalde de krant met
een foto waarop hij in zijn blote billen een
woning bij een naaktstrand aanprijst – op
social media 400.000 keer bekeken.
Toch blijft het hard werken voor Klaver: “Het
is een moeilijke markt. De gebouwen op
zichzelf hebben vaak kapitale waarde, maar
vergeet niet dat je vooral ‘werk’ verkoopt.
De nieuwe eigenaar moet verbouwen en
krijgt een gebouw dat constant onderhoud
nodig heeft.” En nadat hij heeft
voorgerekend hoezeer de markt de laatste
tijd weer aantrekt, verzucht hij hoeveel
moeite het nieuwe eigenaren doorgaans
kost om hun droom waar te maken. “Op een
bestemmingswisseling wacht je minstens
een halfjaar. In de tussentijd financiert de
bank niet zolang er een agrarische
bestemming op zit. Ambtenaren zouden
beter mee kunnen denken. Of er zou zelfs
een aparte status voor stolpboerderijen
moeten komen.”
Ook Dorine van Hoogstraten wees daar al
op: “Waarom staan er zo veel te koop?
Omdat mensen het niet aandurven. Je hoort
dat kopers vaak vastlopen in
onoverzichtelijkheid. Wat is de status, waar
kun je financiering krijgen, wat mag en wat
niet, hoe maak ik het duurzamer, wat is het
bestemmingsplan? Je moet mensen
faciliteren, deel kennis, leg als gemeente de
rode loper voor ze uit en leidt ze door het
moeras.”
Naar de kermis
Terechte zorgen, maar ook bekende
knelpunten. Vanmiddag kiezen we daarom
toch voor ‘postive framing’. We praten eerst
met een aantal mensen die het gelukt is een
stolp nieuw leven in te blazen. Vraag: wat
kunnen we leren van de individuele verhalen
van mensen die hun droom hebben
waargemaakt?
Allereerst moet je niet denken dat het alleen
gaat om mensen die verliefd worden op een
stolp. Edwin Bonvie van de Wierschuur: “Het
is niet alleen ‘gebouw zoekt functie’, maar in
ons geval was het andersom: ‘functie zoekt
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gebouw’. Onze droom kwam hier uit, maar
het had net zo goed een ander gebouw op
Wieringen kunnen zijn.”
Voor stolpbewoner Robert Jan Wijntjes is de
stolp zelf ook maar één kant van het verhaal.
Voor hem is zijn stolp zonder meer een
levensvervulling, maar hij wijst er ook op dat
de stolp thuishoort in de omgeving: “Voor
mij horen de polder, de molen en de stolp bij
elkaar: rationeel, simpel, krachtig.” En ook in
de sociale omgeving: “Ik laat altijd mijn
gezicht zien op de jaarlijkse kermis.”
Maud Aarts doet dat niet. Zij heeft in een
stolp, de Buitenwerkplaats, een culturele
broedplaats gevestigd, gericht op
creatievelingen uit de hoofdstad die in de
boerderij aan projecten kunnen werken. De
verbinding met de lokale gemeenschap laat
te wensen over. Schrikt de focus op de
gemeenschap van creatieve Amsterdammers
de dorpsbewoners af? Herbestemming van
een monument wordt niet altijd met gejuich
ontvangen door de lokale gemeenschap.
Aan alle problemen die kopers tegenkomen
gaat een droom vooraf. Zoals die van
aannemer John Kunis die woont en werkt in
een stolp. “Volgens mijn vader wilde ik hier
als kind al gaan wonen.” Of stolpbewoner
Melanie Balledux van Vrienden van de stolp.
“Ik ben geboren op een stolpboerderij. Nu
heb ik elders een stolp gekocht en daarin
mijn makelaardij gevestigd.” En een echte
dromer is Erik Bosmans, die een stolp nieuw
bouwde nadat hij elders zijn kapitaal had
verdiend. Hij experimenteert nog met de

Peter van Zutphen
licht de
doelstelling van de
bijeenkomst, ‘weer
leven in de stolp’,
op de hem eigen
enthousiaste wijze
toe

functie, maar het moet te maken hebben
met duurzaamheid. Mensen ruimte geven
om er aan hun proefschrift te werken. Er
wellicht een kenniscentrum vestigen.
Erik Bosmans heeft ervaren dat je als koper
een grote mond en ijzeren
doorzettingsvermogen moet hebben. Dat
van dat doorzettingsvermogen geldt voor de
meeste aanwezigen. Dat is na het hebben
van een droom de belangrijkste voorwaarde
voor succes – die dingen heb je in eigen
handen. Wat er verder nodig is aan
voorwaarden om de droom te kunnen
realiseren, laten we het positief framen, is
een bevlogen wethouder, ambtenaren met
kennis van zaken, vlotte
bestemmingsplanprocedures, een goed
doortimmerd plan, welwillende en
deskundige begeleiding. Iemand stelt voor
dat we naar Duits voorbeeld een bouwheer
in het leven zouden moeten roepen.

De actieve
makelaar Geert
Klaver kent de
kracht van
‘positive framing’

Kunstliefhebbers en vluchtelingen
We zoemen weer uit, van het individuele
project naar de ‘maatschappelijke
herpositionering’ van de stolp. Want hoewel
die zijn plek in het landschap wel heeft
verdiend, is zijn rol in de samenleving
radicaal aan het veranderen. Vroeger een
baken van agrarisch leven is hij nu de droom
van een in meerderheid welvarende
stedelijke en blanke elite.
Naast een landschappelijk element – we
stelden het al vast – is de stolp een spil in de
leefbaarheid van de Noord-Hollandse
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polders. Het is duidelijk dat daarvoor niet
alleen plattelandsbewoners voor moeten
worden geënthousiasmeerd, maar dat er
breed draagvlak nodig is onder de bevolking,
zeker ook in Amsterdam. Ofwel, in de
woorden van Dorine van Hoogstraten, “Het
belang van het behoud van de stolp ligt bij
de eigenaar. Maar de instandhouding van
het landelijk gebied waarin de stolp een
drager is, is ook een collectief belang.”
Het slotgesprek vanmiddag gaat dan ook
over het binden van mensen aan behoud en
ontwikkeling van het landschap.
Stolpbewoner Arie van den Brand van De
nieuwe proef heeft een uitgesproken ideaal:
“Wij verbinden de stolp met voedsel. Met de
bewoners van de acht appartementen in het
project hebben we een gemeenschappelijke
keuken waar we regelmatig samen eten. We
organiseren workshops en de lokale jagers
brengen ganzen, eenden, een enkele keer
een zwaan. We houden een zeldzaam
regionaal kippenras en telen ‘vergeten
groente’ in de moestuin. En ik heb een
hoogstamboomgaard gezet, met lokale
fruitrassen.” “Food connects”, zegt hij,
voedsel bindt zowel de lokale gemeenschap
als betrekt mensen van buitenaf met
gedeelde waarden.
Het is een voorbeeld van hoe nieuwe
gemeenschappen dragers van de
plattelandsgemeenschap kunnen worden.
Groepen die, bijvoorbeeld gesteund door
natuur- en landschapsorganisaties,
landschapsbeheer doen of zwerfvuil komen
opruimen. Architectuurstudenten die in hun
curriculum aan de Academie van Bouwkunst
in Amsterdam de liefde voor de stolp via
ontwerponderwijs krijgen bijgebracht.
Kunstliefhebbers die op de fiets galeries en
de lokale horeca bezoeken. Vluchtelingen die
gezamenlijk komen eten op een boerderij.
Je kunt eindeloos veel voorbeelden
bedenken, maar de kern is dat de stolp als
erfgoed maatschappelijk wordt ingebed.
Daarbij kun je zo breed denken als je wilt.
Door het bouwen van wat tegenwoordig
community wordt genoemd, nodig je
mensen uit actief te worden voor een

concreet doel. Niet top-down, het hoeft
allemaal niet formeel en
geïnstitutionaliseerd – je hoeft echt geen lid
te zijn van een landschapsorganisatie om op
een zaterdag wilgen te willen komen knotten
–, juist het informele en concrete, en de
gezelligheid trekt mensen. In wisselende
verbanden. Voor organisaties de taak om de
communicatie aan te slingeren en de
activiteiten te faciliteren.
Verhalen over de streek
Vlak voor we afsluiten, komt er nog een
hartenkreet uit het publiek: “De inbedding
van nieuwe bewoners gaat niet altijd goed.
Mensen hebben met veel geld een stolp
gekocht en willen het platteland houden
zoals het is. Als er dan een windmolen komt
heb je de poppen aan het dansen. Hoe
bereik je nieuwe bewoners zodat ze
accepteren dat het een landschap in
beweging is?”
Het positieve antwoord is dat er veel te
bereiken is als nieuwkomers en bestaande
bewoners elkaar opzoeken: “Als er nieuwe
bewoners komen, nodig ze dan uit om te
komen eten en vertel ze de verhalen over de
streek en zijn mensen.” Klinkt het. Of, gericht
aan de nieuwkomers: “Bezoek de kermis.”
Maar de crux is dat de oude gemeenschap
samenhing via welbegrepen eigenbelang: als
het schaap van de buurman in de sloot ligt
help ik hem want dan helpt hij mij als ík in de
problemen zit.
Met het verdwijnen van de agrarische
betekenis van de stolpboerderij is ook dat
cement uit de samenleving gespoeld. Het is

niet eenvoudig een lokale gemeenschap te
bouwen die niet gebaseerd is op
gemeenschappelijke belangen en waarden.
Ofwel: bij het maatschappelijk herpositioneren van de stolp liggen botsingen
tussen oud en nieuw altijd op de loer. Daar
helpt geen Twitter of Facebook aan.

Foto’s: Aad Holkamp

Stichting Agrarisch Erfgoed Nederland
Boerderijenstichting Noord-Holland / Vrienden van de Stolp
De expertbijeenkomst HERBESTEMMEN ALS NOODZAAK, NIEUWE FUNCTIES ALS CREATIEVE UITDAGING
maakt deel uit van het 3-jarenplan van Agrarisch Erfgoed Nederland en is mede mogelijk
gemaakt door steun van de RIJKSDIENST VOOR CULTUREEL ERFGOED, MOOI NOORD-HOLLAND en
door de inzet van vele vrijwilligers
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De succesvolle
expertbijeenkomst
wordt afgerond
met het leggen en
verstevigen van
contacten

Bijlage C
AGRARISCH ERFGOED IN DE CONTEXT VAN GEBIEDSONTWIKKELING

Verhalen vertellen in Zeeland
Tekst Maarten Ettema
Hoe kunnen de boerderijstichtingen het belang van agrarisch erfgoed behartigen bij grotere
gebiedsontwikkelingen? Deze vraag wordt alleen maar prangender omdat het landelijk gebied een
grote verbouwing staat te wachten – vanwege energietransitie, klimaatverandering,
verduurzaming, digitalisering, vergrijzing – die miljardeninvesteringen meebrengt, terwijl het
redden van erfgoed vooral gaat om ‘kleine verhalen’ van objecten, lokale eigenheid, verbindingen
tussen mensen, initiatieven van onderop. “Het ligt maar aan de interesse en de mogelijkheden van
de vrijwilligers of een stichting er wat mee kan.”

In de eerste
gespreksronde
zitten de Zeeuwse Gemeenten,
Landschapsbeheer Zeeland, de
ZLTO, de Milieufederatie en het
Kenniscentrum
Toerisme aan
tafel, belangstellend aangehoord
door Jannemarie
de Jonge

Je ziet het voor je: een monumentale
Zeeuwse boerderij aan alle kanten tot aan de
gevel omringd door suikerbietenplanten. De
nieuwe eigenaar heeft geen belangstelling
voor het gebouw, hij nam het bedrijf louter
vanwege de grond over. De boerderij is een
monument zonder betekenis geworden, een
sta-in-de-weg van de ontwikkeling van het
gebied – niet meer te redden.
Hoe kan het anders? En hoe kunnen
boerderijstichtingen aanhaken bij gebiedsontwikkelingen om erfgoed in stand te
houden? Die vragen staan centraal tijdens
deze bijeenkomt van zo’n dertig
deskundigen van uiteenlopende, vooral
Zeeuwse maatschappelijke organisaties,
georganiseerd door Agrarisch Erfgoed
Nederland (AEN) samen met de
Boerderijenstichting Zeeland.

1

Lange adem
De aftrap is voor Jannemarie de Jonge. Zij is
landschapsarchitect en adviseur ruimtelijke
ontwikkeling. Volgens De Jonge is de
gebiedsontwikkeling in Nederland sterk aan
het veranderen. Tot voor kort ging het, zeker
in Zeeland, om grootschalige, vaak
gebiedsvreemde projecten als
vakantieparken: “Kijk naar zoiets als Port
Zeelande. En zo is er nu een plan om bij de
Brouwersdam nog een vakantieresort te
maken met eilandjes in het
Grevelingenmeer. Terwijl die dam een
prachtig kunstwerk is, een combinatie van
techniek en landschap die harmonieus in het
landschap is ingepast. Zo’n plan doet me pijn
aan de ogen.”
Deze vorm van gebiedsontwikkeling vergt
vele jaren, soms decennia. Daarom worden
er ook de komende jaren nog tal van dit
soort projecten opgeleverd in Nederland.
Maar ook de ‘nieuwe stijl’
gebiedsontwikkeling vergt een lange adem.
Hierbij gaat het om kleinschaliger projecten,
meer van onderop, zonder vast eindbeeld,
met verbindingen tussen projecten en
mensen.
De Jonge noemt het project Holwerd aan
Zee, een lokaal initiatief om het Friese
Holwerd, dat ligt aan het eind van een
verzand kanaal naar de Waddenzee, weer te
veranderen in een levendige havenstad. De
technische oplossing op de verzanding van

3-jarenplan Agrarisch erfgoed en
omgeving
Deze bijeenkomst, op donderdag 4 mei 2017, was de
derde en laatste in een reeks rondetafelgesprekken in
het kader van het driejarenprogramma van AEN (de
stichting Agrarisch Erfgoed Nederland) die daarmee
samen met de Nederlandse boerde-rijenstichtingen
aandacht wil vragen voor historische agrarische
gebouwen en erven. Deze middag werd georganiseerd
samen met de Boerderijenstichting Zeeland.
Het eerste jaar heeft als thema: ‘Over de omgeving’,
waarbij het erfgoed wordt gezien in relatie tot de
fysieke en maatschappelijke omgeving ervan. Het
tweede jaar is gericht op het publiek met als thema:
‘Voor de omgeving’. Hier staat onder meer een
theaterproductie op de rol. Het derde jaar is met name
gericht op beleidsmakers en non-profitorganisaties: ‘In
de omgeving’.
Op 26 januari vond de aftrap plaats met een
bijeenkomst in Benschop, over opvolging en overdracht
naar nieuwe generaties of gebruikers. De tweede
bijeenkomst op 21 april in Wieringen draaide om
nieuwe businessmodellen voor de Noord-Hollandse
stolpboerderij en het nut van het bouwen van
communities rond het erfgoed. Het jaar wordt
afgesloten met een vakcongres en een manifest
waarmee de AEN naar buiten wil treden.
Voor de verslagen van alle bijeenkomsten de website
van AEN (www.agrarischerfgoed.nl).

de waterverbinding op te lossen werkte niet,
maar de geest was uit de fles: “De minister
was geweest, er was geld gekomen voor
onderzoek, er waren onderwijsinstellingen
aan boord gekomen en er was
samenwerking gezocht met de manifestatie
Leeuwarden Culturele Hoofdstad van
Europa.” Kortom, al was het oorspronkelijke
plan niet werkbaar gebleken, de
initiatiefnemers hadden van onderop een
ontwikkeling op gang gebracht die veel
energie losmaakte. Het project Holwerd aan
Zee is een voortzetting van de
initiatiefnemers om afzonderlijke gebouwen
te bestemmen als verblijfslocatie en die
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digitaal te koppelen tot één hotel – als een
soort lokaal Airbnb.
De kern van haar betoog: “Het gaat niet om
gebouwen op zichzelf, maar om integraal
ontwikkelen, verbindingen tussen gebouwen
en verhalen, mensen, evenementen.”
Daarmee creëer je waarde, niet alleen in de
vorm van een verdienmodel, maar ook
sociaal en duurzaam.
Voor De Jonge is behoud van erfgoed dan
ook geen terugkeer naar vroeger. “We willen
niet terug naar de tijd van de
aardappeleters. We moeten ook niet bang
zijn voor ontwikkelingen in de landbouw.
Daar kan hightech best samengaan met high
touch: specialisatie naast verbreding,
circulair, bio-based, in balans met de
omgeving. Dat boeren gaan werken met
drones en precisielandbouw, dat is daar
alleen maar gunstig voor.” Behoud door
ontwikkeling, het klinkt bekend in de oren.
Gebrek aan aanhechting
Genoeg kansen voor boerderijenstichtingen
zou je zeggen. Maar dan moet je wel aan
tafel zitten. Wijnand Vette van Zeeland
Seaports – het havenbedrijf van Vlissingen
en Terneuzen – is projectleider van een
grootschalige gebiedsontwikkeling in het
achterland van de havens. Hij vertelt hoe er
van alles op hem afkwam: van een brei aan
regels en procedures tot een lange rij
belangbehartigers. Een boerderijen- of
erfgoedstichting zat daar niet tussen: “Om
dan nog na te denken over wat er niet per se
móét ... daar kom je gewoon niet aan toe.”
Volgens Johanna Boogerd-Quaak van de
Boerderijenstichting Zeeland is dat af te zien
aan een van de gebiedsontwikkelingen van
het havenbedrijf, een kassengebied bij
Terneuzen. Boogerd hekelt het gebrek aan
aanhechting met de omgeving. “De
lintbebouwing bij Westdorpe is er helemaal
niet mee verbonden. Naar de boerderijen
wordt niet meer omgekeken.”
Het blijkt een lastig dilemma voor de
gebiedspartijen. Joan van der Velden van
Stichting Landschapsbeheer Zeeland vindt
het kassengebied juist heel goed gelukt. “Er

zijn tal van kleinschalige elementen
teruggeplaatst, een stuw, houtwallen. Ook
naar de boerderijen is gekeken. Maar de
vraag is, wil je die ene boerderij of wil je het
totale plaatje? Soms moet je een boerderij
opofferen maar neemt de waarde van het
totaal toe. Nu zijn we er als Zeeland op
vooruit gegaan.”
Planologen en ambtenaren
Het wordt even onrustig aan tafel als de
nieuwe Omgevingswet ter sprake komt (zie
kader hiernaast). De wet, die naar
verwachting in 2019 van kracht wordt, is een
grote verandering in het ruimtelijk beleid. Er
komt meer ruimte voor langetermijndenken
waarin doelen minder strak worden
vastgelegd en meer als streefbeelden over
gebieden worden opgesteld – organische
ontwikkeling, noemt De Jonge dat. Maar:
“Het vergt nog wel een generatie van
planologen en ambtenaren om dat goed van
de grond te krijgen.” Dat beeld wil
wethouder Ard Schenk van Borssele wel
nuanceren. “Mijn ambtenaren kijken wel
degelijk vooruit. De Omgevingswet wordt
een kwalitatieve toetsing: draagt deze
ontwikkeling bij aan wat we willen? Levert
dat meerwaarde? Economisch, ecologisch,
sociaal. Daar zijn wij nu al mee bezig.”
Gert van der Slikke van de Zeeuwse
Milieufederatie herinnert eraan dat in
Nederland met de ruilverkavelingen al
eerder grootschalige gebiedsontwikkelingen
zijn uitgevoerd waarbij de betrokkenen van
meet af aan betrokken waren. “In de wet lag
vast hoe je tot een plan komt, wie de leiding
had, met een plaatselijke commissie,
voorgelegd aan alle grondgebruikers. Er was
dus een model, met een zekere flexibiliteit
op basis van consensus. Wat kunnen we
daarvan leren?”
Kapitaal in stenen
Margot Tempelman van het Kenniscentrum
Toerisme, Hogeschool Zeeland, juicht de
Omgevingswet toe: “We hebben geen
nieuwe grootschalige verblijfsaccommodaties nodig in Zeeland. De vraag verandert
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Omgevingswet
De nieuwe Omgevingswet die in 2019 van kracht moet
worden, behelst een ingrijpende verandering op het
gebied van het ruimtelijk beleid. Samen met de
Erfgoedwet (2015) biedt de wet nieuwe kansen voor de
omgang met erfgoed. Voor AEN houdt Piet den Hertog
van Bureau Helsdingen de ontwikkelingen van de
nieuwe wetten bij. Een citaat over de Omgevingswet:
“Het rijk wil voor de deregulering 26 verschillende
wetten en 4700 artikelen samenvoegen tot één wet
(...). De regelgeving wordt minder defensief; er wordt
niet meer gestuurd op 100% zekerheid, maar er is meer
ruimte voor initiatiefnemers. Daarbij is er ook meer
ruimte voor regionale verschillen.” Zie voor meer
informatie de website van AEN
(www.agrarischerfgoed.nl).
Een belangrijke rol in de Omgevingswet is weggelegd
voor het concept ‘waarde’. Waarden tellen op tot
(integrale) ‘omgevingskwaliteit’. In zijn lezenswaardige
en kritische essay ‘Waard of niet’ schrijft Peter Paul
Witsen: “We dienen daar volgens de toelichting niet
veiligheid, gezondheid en functionaliteit onder te
verstaan. Wel ‘aspecten als cultureel erfgoed,
architectonische kwaliteit van bouwwerken,
stedenbouwkundige kwaliteit en kwaliteit van natuur
en landschap’.”
Volgens Witsen laat de wet nog wel erg veel ruimte
voor interpretatie. Zoals over het begrip integraal: “Nu
kunnen we met z’n allen bepalen: omgevingskwaliteit
duidt op de integrale kwaliteit van ruimtes. Integraal,
dus niets uitsluitend. De ondergrond noch de
sterrenhemel. De lokale inbedding noch de
internationale aansluiting. Schoonheid noch
functionaliteit (...). Pogingen om de integrale
omgevingskwaliteit te meten zijn daarentegen zinloos.”
(Waard of niet? Essay over omgevingskwaliteit, in
opdracht van het College van Rijksadviseurs, juni 2015.
Zie: www.collegevanrijksadviseurs.nl)

naar korter verblijf. Je moet nu eerst op
gebiedsniveau kijken wat er de kansen zijn
en niet overal maar vakantieappartementen
in vestigen.” Daar horen verhalen bij
waardoor de belevingswaarde van een
gebied toeneemt. En daar hoort een

De Boerderijenstichting Zeeland,
Cultureel Erfgoed
Zeeland en
Agrarisch Erfgoed
Nederland treffen
elkaar in de
tweede gespreksronde, die onder
leiding staat van
Ton Peters

functionerend landelijk gebied bij:
“Authenticiteit is belangrijk. Als je te gast
bent in een gebied wil je niet te gast zijn in
een ‘nep-dorp’.”
Jannemarie de Jonge brengt in dat het
denken over rentabiliteit nuancering
behoeft. “Het behouden van erfgoed zal niet
altijd economisch rendabel zijn. In de
landgoederenwereld zit het kapitaal in
stenen en hebben mensen geen cent om uit
te geven. Maar zij gaan daar anders mee om,
zij zeggen: wij hebben de tijd van leven en
anders hebben onze kinderen dat wel. Dan
kijk je anders tegen rendement aan. Behoud
is al rendement!”
Gert van der Slikke (ZMF) onderschrijft dat
met een voorbeeld: “Op Tiengemeten zijn
een paar boerderijen behouden gebleven,
nu met een zorgfunctie of met verblijfsvoorzieningen. Al zijn er ook gebouwen
afgebroken, zo is waarde behouden
gebleven en is verpaupering van het gebied
voorkomen.”
Zo kan erfgoed een rol spelen in
gebiedsontwikkeling. Wethouder Ard Schenk
waarschuwt dat de komende tijden zulke
ingrijpende ontwikkelingen over het
platteland zullen rollen, dat het erfgoed
makkelijk de boot kan missen. De
investeringsagenda voor de komende
decennia draait volgens Schenk om drie
grote thema’s: circulaire economie,
klimaatadaptatie en energietransitie.
Ontwikkelingen die met miljarden-

4

investeringen gepaard zullen gaan. “Voor de
erfgoedsector is er nog een vierde
ontwikkeling van belang: smart platteland.
Zou je hier geen koppeling kunnen maken
met het behoud van erfgoed? De uitdaging
is om met innovaties en nieuwe
technologieën het platteland een boost te
geven.”
Jannemarie de Jonge: “Het antwoord is
nieuwe ambachtelijkheid. Dat lukt alleen als
je aangesloten bent op snel internet. Dan
kan ambachtelijkheid een nieuw vierde
gewas worden.”
Actievere rol
Intussen lijken de meeste
boerderijenstichtingen nog vooral
objectgericht bezig. Antoinette le Coultre
van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland
vertelt dat de stichting bezig is met een
inventarisatie en waardering van
boerderijen en erven. Niet alleen weet je op
die manier wat er in een gebied staat aan
waardevol erfgoed, “zo verzamel je verhalen
van de generaties. En dat geeft
meerwaarde, bijvoorbeeld voor toerisme.”
Gerard Hendrix van Agrarisch Erfgoed
Nederland vertelt dat AEN begonnen is met
een experiment in Overijssel om de
methodiek van het inventariseren te
verbeteren. Eigenlijk is dat vooral tellen,
maar het kan een model zijn voor de andere
boerderijenstichtingen.
Volgens Josje de Koning van
Boerderijenstichting Zeeland is het bij de
Zeeuwse stichting niet veel anders. De
Koning pleit voor een actievere rol voor de
stichtingen: “Bijvoorbeeld, vraag de mensen
mee te denken wat ze aan toeristen willen
laten zien. Ondernemers beslissen natuurlijk
zelf over hoe zij in toerisme investeren –
maar geef ze informatie. Daar kunnen wij
een rol in spelen.”
Dan komen er allerlei suggesties naar voren
over wat de stichtingen zouden moeten of
kunnen doen: “We zouden iets moeten
doen met de snelle groei van ouderen op
het platteland”, is er één. Of: “Het gaat niet
om activisme. Kijk waar je goed in bent, wat

je vrijwilligers willen. Zoek je eigen kracht
op.” “Zo’n idee van dat Holwerd Hotel, daar
kunnen de stichtingen een aanjaagrol
spelen.”
Small is beautiful
Jannemarie de Jonge mag tot slot uit de
uitwaaierende discussie de rode draad
halen. Zij heeft een ‘groot verhaal’ gehoord –
de grote verbouwing van Nederland,
economie, klimaat, demografie, energie,
vergrijzing, voedsel. En het ‘kleine verhaal’
van het sociaal kapitaal van de stichtingen,
verbinding, gebiedskennis, netwerken. “Dat
hebben we nodig in die verbouwing. Dat kun
je aanbieden aan de overheid maar ook aan
projectontwikkelaars.” Met de
Omgevingswet krijg je een structuur
waardoor je aan de voorkant op die
ontwikkelingen in kunt gaan en vooraf
meepraten. En eisen stellen aan de manier
waarop gestuurd wordt als ergens waarde
gecreëerd wordt. En het kleine verhaal
blijven vertellen: “Daar heb je een makelaar
voor nodig, die al die lokale initiatieven kan
verbinden. Dat zou ook een rol voor de

stichtingen kunnen zijn. Je hebt daar mensen
voor nodig die dat leuk vinden.”
We blijven zitten met de vraag of de
boerderijenstichtingen wel toegerust zijn
voor de uitdagingen van de komende jaren.
Welke opdracht volgt er uit deze middag
voor de AEN? Moet er niet een zekere
professionalisering plaatsvinden?
Desgevraagd licht Gerard Hendrix van AEN
toe dat de koepelorganisatie probeert de
grote lijnen in de gaten te houden om
boerderijenstichtingen met informatie te
kunnen voeden als die daarom vragen. Maar
AEN is beperkt in haar menskracht door haar
vrijwilligerskarakter – net als de regionale
stichtingen. Hendrix: “Dan ligt het maar net
aan de slagkracht van de stichting of ze er
wat mee kan. Sommige richten zich vooral
op de gebouwen zelf, dan is het moeilijk om
bijvoorbeeld de Omgevingswet-opgave op te
pakken. Andere stichtingen hebben
daarentegen mensen die goed weten wat er
speelt of kunnen er goede adviseurs bijhalen
als er specifieke kennis nodig is. Maar small
is beautiful – je hoeft niet alles in één keer
aan te pakken.”

Stichting Agrarisch Erfgoed Nederland
Boerderijenstichting Zeeland
De expertbijeenkomst AGRARISCH ERFGOED EN GEBIEDSONTWIKKELING maakt deel uit van het 3-jarenplan
van Agrarisch Erfgoed Nederland en is mede mogelijk gemaakt door de PROVINCIE ZEELAND, DE ZEEUWSE
en de RIJKSDIENST VOOR HET CULTUREEL ERFGOED
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De fraai
herbestemde
Zeeuwse
boerderij
Landlust in
Nieuwdorp

Bijlage D
MANIFEST ‘GEBRUIK DE BOERDERIJ!’ VRAAGT AANDACHT VOOR
VRIJKOMENDE AGRARISCHE GEBOUWEN

‘Accepteer nooit nee!’
Tekst Maarten Ettema
Onder het motto ‘Gebruik de boerderij!’ hielden organisaties voor het behoud van agrarisch
erfgoed op 30 november 2017 een congres over de aanpak van leegkomende agrarische
gebouwen. Meer dan 20.000 boerderijen verliezen de komende 15 jaar hun landbouwfunctie,
waaronder een aanzienlijk aantal historisch waardevolle gebouwen en erven. Met het
gelijknamige manifest zetten de organisaties hun lobby voor aandacht voor behoud door
middel van herbestemming van zoveel mogelijk van deze vaak monumentale boerderijen
kracht bij. Het congres leverde vooral inspiratie op over de manier hoe je dat kunt doen.

Gert-Jan Hospers
noemde in zijn
lezing tal van
inspirerende
voorbeelden van
herbestemming.

Dat in het nieuwe regeerakkoord met geen
woord wordt gerept over agrarisch erfgoed –
in tegenstelling tot religieuze monumenten –
werd in de wandelgangen van het congres
gezien als veeg teken. ‘Te laat’, noemden
sommigen het manifest, verwijzend naar de
geslaagde lobby van de sector van het
religieuze erfgoed. Maar met de
gemeenteraadsverkiezingen voor de deur, zal
het manifest zeker nog lokale en regionale
betekenis kunnen krijgen. Met het manifest
vragen de stichting Agrarisch Erfgoed
Nederland (AEN) en de bij deze koepel
aangesloten boerderijenstichtingen aandacht
voor de knelpunten en kansen bij de

herbestemming van agrarische gebouwen.
Toch was de sfeer optimistisch, gericht op
praktische oplossingen. 130 bezoekers waren
afgekomen op het congres ‘Gebruik de
Boerderij!’, waarmee de
boerderijenorganisaties een tussenstand gaven
van hun driejarige campagne om de omgang
met agrarische erfgoed hoger op de agenda te
krijgen. Het waren vertegenwoordigers uit de
erfgoedsector maar ook architecten,
ontwikkelaars, organisatiebureaus, gemeenten
en eigenaren van boerderijen.
Krachtvoer voor het landelijk gebied
De toon van de dag werd gezet door Gert-Jan
Hospers, specialist op het gebied van stad en
regio en hoogleraar aan de Universiteit Twente
en de Radboud Universiteit. In zijn lezing liet
hij het vraagstuk van het leegkomend agrarisch
erfgoed stap voor stap de revue passeren. Tot
2030 wordt naar schatting een kwart van de
agrarische bebouwing afgestoten door de
landbouw, dat gaat om 24.000 boerderijen
oftewel 40 miljoen vierkante meter
bedrijfsruimte. Ter vergelijking, dat is al snel
vijf keer zoveel als de oppervlakte aan
leegstaande kantoorruimte – toch algemeen
gezien als een groot maatschappelijk
probleem.
Maar zijn betoog was vooral gericht op
oplossingen en kansen. Hij noemt het erfgoed
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‘krachtvoer’ voor het landelijk gebied: ‘Een oud
gebouw doet wat met mensen. Je voelt dat
hier eerder dingen hebben plaatsgevonden.
Op oude gebouwen komen vleermuizen en
creatievelingen af.’ Het platteland is dan ook in
beweging. Naast de schaalvergroting doet 20
procent van de boeren volgens Hospers
inmiddels iets met verbreding, overal schieten
kleine bedrijven als paddenstoelen uit de
grond. En andersom omarmt de stad het
platteland. Aan de ene kant met
stadslandbouw en vergroening, aan de andere
kant met een groeiende interesse voor het
landelijk gebied – om er te recreëren en om
zich er te vestigen.
Niet overal en altijd natuurlijk. Laten we ons
niet rijker rekenen dan we zijn. Zo publiceerde
het tijdschrift Blauwe Kamer in zijn
decembernummer een fotoreportage over
verkrotting van boerderijen in de Peel. En op
internet zijn er websites te vinden met
uitsluitend foto’s van vervallen boerderijen.
Zeker in krimpgebieden staan gemeenten vaak
terughoudend tegenover initiatieven voor
herbestemming, met name als het gaat om
uitbreiding van het aantal wooneenheden –
toch vaak een noodzakelijkheid om een grote
monumentale boerderij en erf in stand te
houden.

Driejarenprogramma ‘Agrarisch
erfgoed en omgeving’

Handen uit de mouwen
Het congres in Het Koelhuis in Zutphen – in
zekere zin ook een agrarisch monument, wat
bijvoorbeeld bleek uit de aanwezigheid van de
‘Boterzaal’– draaide uiteindelijk om de
lancering van een manifest waarmee de
boerderijenorganisaties een oproep doen ‘aan
iedereen die het aangaat’ om zich sterk te
maken voor het benutten van historische
boerderijen. Het manifest is geïnspireerd door
drie regiobijeenkomsten van AEN en de
boerderijenstichtingen, in het afgelopen jaar.
Daar waren problemen en kansen rond
agrarische herbestemming in kaart gebracht.
Van alles kwam langs, de rol van de status van
monument bij de vaak moeizame opvolging
van agrarische gezinsbedrijven, de rol van
overheden en particulieren bij herbestemming
en functieverandering en de kansen voor
erfgoed bij grote gebiedsontwikkelingen.
Bij het vraagstuk van het vrijkomend agrarisch
erfgoed kun je twee kanten op kijken: naar de

overheid die behoud herbestemming mogelijk
moet maken en naar de gebruikers en
initiatiefnemers die daadwerkelijk de handen
uit de mouwen steken om boerderijen en
erven een nieuw leven te geven.
In de zoektocht naar oplossingen deden AEN
en de boerderijenstichtingen dit jaar beide.
Tijdens de drie bijeenkomsten ‘in het land’
kwamen telkens verhalen op tafel over hoe
moeilijk het vaak is om overheden mee te
krijgen of hoe het bij gebiedsontwikkeling vaak
fout gaat. In Zeeland vertelde een aanwezige
over een boerenbedrijf dat was overgenomen
door een buurman en die nu ‘tot aan de gevel’
suikerbieten had gezaaid. De gemeente deed
hier niks om de boerderij en het erf in stand te
houden. Of tijdens de bijeenkomst in het
Utrechtse Benschop waar een boer met een
monumentale boerderij verzuchtte dat de
gemeente haar oren laat hangen naar
nieuwkomers in het landelijk gebied die klagen
over stank en daarbij elke ontwikkeling van het

Dit congres op 30 november 2017 in Het Koelhuis in
Zutphen, was de afsluiting van het eerste jaar van het
driejarenprogramma van Agrarisch Erfgoed Nederland
(AEN) die daarmee samen met de aangesloten 15
Nederlandse boerderijenstichtingen aandacht wil vragen
voor historische agrarische gebouwen en erven.
Het eerste jaar had als thema: ‘Over de omgeving’,
waarbij het erfgoed wordt gezien in relatie tot de fysieke
en maatschappelijke omgeving ervan. Het tweede jaar is
gericht op het publiek met als thema: ‘Voor de omgeving’.
Hiervoor staat een theaterproductie op de rol. Het derde
jaar is met name gericht op beleidsmakers en nonprofitorganisaties: ‘In de omgeving’.
Op 26 januari vond de aftrap plaats met een bijeenkomst
in Benschop, over opvolging en overdracht naar nieuwe
generaties of gebruikers. De tweede bijeenkomst op 24
april in Wieringen draaide om nieuwe businessmodellen
voor de Noord-Hollandse stolpboerderij en het nut van
het bouwen van communities rond het erfgoed. Op 4 mei
vond in het Zeeuwse Nieuwdorp de derde bijeenkomst
plaats, met als thema ‘Gebiedsontwikkeling’.
Voor de verslagen van alle bijeenkomsten klik hier.
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bedrijf op slot zetten: ‘Dat maakt de opvolging
een stuk moeilijker’.

De workshop van
Mirjam ten Hove
ging over
energietransitie.

in de regio.’ En zelfs als slopen onvermijdelijk is
kun je daar ook creatief mee omgaan: ‘Hou de
pijn zo klein mogelijk’, noemt Hospers dat. Slim
slopen, sloop en nieuwbouw combineren,
gesloopte vierkante meters elders bijbouwen,
gecontroleerd laten vervallen tot eco-ruïnes –
met dat soort benaderingen zijn volgens
Hospers al meerdere gemeenten bezig.

Initiatiefnemer met een droom
Behalve een inventarisatie van knelpunten,
kenmerkten de regionale bijeenkomsten zich
echter vooral door de talloze inspirerende
voorbeelden die voorbijkwamen. De tweede
bijeenkomst bijvoorbeeld vond plaats in een
spectaculair verbouwde boerderij in Wieringen
die nu dient als groepsaccommodatie. In
Zeeland werd een middag gedebatteerd over
gebiedsontwikkeling in een tot restaurant en
vergaderlocatie omgebouwde historische
boerderij. ‘Verdienmodellen’ genoeg. Zolang er
maar een initiatiefnemer is die een droom
najaagt. Die verliefd wordt op een boerderij. Of
die voor zijn droom een bijzonder gebouw
zoekt. En die de ruimte krijgt van de overheid
en de omgeving.
Hospers ziet die verdienmodellen in ‘wonen en
zorg’, in ‘economie en energie’, in ‘vrije tijd en
horeca’ en in ‘belevenis- en
betekeniseconomie’. Denk bij dat laatste aan
de Toren van Pisa: ‘Kijk, de toren op deze foto,
op het platteland in Duitsland, vlak over de
grens met Groningen, staat nog schever dan
die van Pisa, maar niemand kent hem. Ga
ernaartoe, fotografeer hem, zet hem op
internet. Laat zien: als je echt van scheve
torens houdt hoef je niet naar Pisa.’ Maar
tegelijkertijd is hij realistisch: ‘We kunnen niet
alles bewaren. Ik noem dat de wet van
aardbeienjam: hoe meer je uitsmeert, hoe
dunner het wordt. We kunnen beter iconen
bewaren, die op de foto zetten, en ze als een
pars pro toto gebruiken voor al die boerderijen

Praktische zaken
In workshops na Hospers’ lezing mochten de
deelnemers aan de conferentie vervolgens zelf
meepraten over het thema van de dag. Ze
konden zich onder meer verdiepen in beleid en
in de kansen die de Omgevingswet moet gaan
bieden, in de energietransitie en de relatie
stad-platteland, of in praktische zaken als de
inventarisatie van ‘alle’ boerderijen of wat er
komt kijken op het gebied van architectuur.
Vervolgens konden zij op een ‘inspiratiemarkt’
kennismaken met organisaties en initiatieven
en netwerken met andere deelnemers.
‘Explosie aan burgerkracht’
Wie dan nog niet geïnspireerd was, kon zijn
hart ophalen bij de lezing van Jan van der Bij –
adviseur bij CMO STAMM, kenniscentrum voor
sociaal-maatschappelijke vraagstukken in
Groningen en Drenthe – die de zaal vergastte
op enthousiaste verhalen over
burgerinitiatieven. Van der Bij begeleidt tal van
initiatieven in dorpen en hij constateert ‘een
explosie aan burgerkracht’. Door de zich
terugtrekkende overheid maar ook door lokale
verschijnselen als krimp, leegstand en
verkrotting, komen mensen in het geweer en
nemen het heft in handen. Vaak is de
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Jan-Richard
Kikkert benut de
creativiteit van
zijn studenten bij
het vinden
bouwkundige
oplossingen.

aanleiding negatief – de sluiting van een
zwembad of het ontbreken van snel internet –
maar het proces om dingen te veranderen
geeft energie en gemeenschapszin.
Vasthoudendheid, we hebben het dit jaar vaak
gezien, is bijna altijd een vereiste. Of, in de
enthousiaste woorden van Van der Bij:
‘Accepteer nooit nee, van niemand. Ga er altijd
vanuit dat het wél kan. Al zegt een gemeente
100 keer nee, de 101ste keer is het ja.’

De lezing van Jan
van der Bij over
het stimuleren
van bewonersinitiatieven.

maar vervolgde met een bevlogen pleidooi
voor het ondersteunen van particuliere
initiatieven om ‘een mooi plan nog mooier te
maken’, in plaats van alleen te reageren met
voorschriften en beperkingen. Ook Karel Loeff
had een kritische noot door te onderstrepen
dat het manifest eigenlijk veel te laat komt,
vlak na de start van het nieuwe kabinet en niet
al ruim ervoor. Toch ziet hij ook kansen voor
het manifest, als een impuls om te gaan
lobbyen bij de politiek, de boerenorganisatie
LTO, en andere belangenorganisaties. En Teun
van den Ende ten slotte, pleitte, niet
verrassend, voor een grotere rol van
ontwerpers, maar onderstreepte daarbij dat
eigenaren en ontwerpers nog vooral aan elkaar
moeten wennen en van elkaar leren.
Zo koos de AEN bij de aanbieding van het
manifest er expliciet voor het ‘maatschappelijk
middenveld’ aan te spreken. Hoewel duidelijk
is dat de randvoorwaarden voor de omgang
met erfgoed door de overheid moeten worden
geschapen, draait het uiteindelijk om
particuliere initiatieven en om bemiddelaars
en organisaties om gebouw voor gebouw, erf
voor erf, agrarisch erfgoed in leven te houden.
Of, zoals Karel Loeff zei: ‘Ik ben heel blij met
het manifest. Hier kun je de boer mee op.’

Bewuste strategie
De hele dag werd toegewerkt naar wat de
apotheose moest worden: de aanbieding van
het manifest ‘Gebruik de Boerderij!’ waarin
AEN en de boerderijenstichtingen oproepen
tot het ‘gebruikmaken van het agrarisch
erfgoed voor een leefbaar platteland’, zoals de
ondertitel luidt. Toch leek het een anticlimax.
Wie verwacht had dat de aanbieding een
flitsend mediamoment zou worden met een
‘Bekende Belangrijke Nederlander’ kwam
bedrogen uit. ‘De bewoner van de Eikenhorst
was verhinderd’, grapte voorzitter Ton Peters,
maar even later bleek het een bewuste
strategie: ‘Zo’n manifest geven wij af aan wie
er dagelijks mee bezig zijn’, waarmee hij
doelde op de aanwezigen in de zaal. Drie
vertegenwoordigers van organisaties op het
gebied van erfgoed en ruimtelijk ontwerp
kregen vervolgens de eerste exemplaren
uitgereikt: Flip ten Cate (directeur Federatie
Ruimtelijke Kwaliteit), Karel Loeff (directeur
Bond Heemschut) en Teun van den Ende
(medewerker van Atelier Rijksbouwmeester).
Flip ten Cate leek de feestvreugde even te
bederven (‘Dit manifest is een open deur!’),

Gemeenteraadsverkiezingen
Dat is precies wat de organisatoren gaan doen.
In de eerste plaats met een toneelstuk
‘Boerderij in de buurt’, van Gerja Meima
(regie) en Yvon Haan (tekst). Dit toneelstuk zal
het komende jaar op allerlei locaties in het
land worden gespeeld en is bedoeld om in
discussie te gaan met het publiek over nieuwe
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Aan de
paneldiscussie
deden mee v.l.n.r.
Teun van den
Ende, Karel Loeff
en Flip ten Cate;
Ton Peters leidde
de discussie.

kansen voor het platteland. Tijdens de
afsluiting van het congres kregen de
toehoorders alvast een – soms hilarische –
sneak preview.
En de boer op met het manifest. Met de
gemeenteraadsverkiezingen voor de deur is er
een momentum om lokaal en regionaal te

lobbyen en in gesprek te gaan over wat het
antwoord van politiek, belangenorganisaties
en lokale initiatiefnemers moet zijn op de
uitdagingen waar het landelijk gebied voor
staat en de rol die agrarisch erfgoed daarbij
kan spelen.

Het manifest

maat op het platteland bij de grote
veranderingen die het landschap zal ondergaan
door schaalvergroting in de landbouw, de
energietransitie, bevolkingskrimp en de groei
van de stad. Bij gebiedsontwikkelingen moeten
de bestaande waarden als uitgangspunt worden
genomen, bewoners moeten daarbij een rol
spelen. Gebiedsontwikkeling is een
mogelijkheid om het erfgoed-met-een-verhaal
in stand te houden.
Het manifest is digitaal te raadplegen: klik hier

Met het manifest ‘Gebruik de boerderij! –
manifest voor het gebruikmaken van het
agrarisch erfgoed voor een leefbaar platteland’
roepen Agrarisch Erfgoed Nederland en de 15
aangesloten boerderijenstichtingen op om
expliciete aandacht voor agrarisch erfgoed bij
de grote ruimtelijke ontwikkelingen die zich de
komende decennia zullen voltrekken.
Erken de waarde van het erfgoed Ten eerste
roepen de organisaties op het erfgoed te
erkennen als waardevol. Zowel de gebouwen
als de verhalen die ermee verbonden zijn en het
landschap dat erdoor gedragen wordt
verdienen te worden onderzocht,
geïnventariseerd en opgenomen in beleid.
Behoud door ontwikkeling Ten tweede roept
het manifest op tot ruimte voor herbestemming
en het borgen van de kwaliteit van
herbestemmingsplannen. De komende
Omgevingswet verplicht gemeenten om
expliciet aan te geven welke kwaliteiten zij
willen behouden of juist ontwikkelen. Agrarisch
erfgoed kan daar een anker in zijn.
Ontwikkeling door behoud Ten derde pleiten de
organisaties voor het behoud van de menselijke

Foto’s: Harry Keizer

Het congres Gebruik de boerderij! was een gezamenlijk initiatief van de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland | Driejarenprogramma Agrarisch Erfgoed en
omgeving, en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Visie Erfgoed en Ruimte. Het congres maakt tevens deel uit van het Platform Agrarisch Erfgoed.
Het programma werd ondersteund door Cultuurland Advies.
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Bijlage E

… OVER WAARDEVOL AGRARISCH ERFGOED EN EEN LEEFBAAR PLATTELAND

PROGRAMMA
Donderdag 30 november 2017, in Het Koelhuis in Zutphen

Welkom
10.00 uur

Opening van het congres met een welkomstwoord door dagvoorzitter Ton Peters,
voorzitter van de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland

Deel 1 - De toestand…
10.10 uur
Gebruik de boerderij!
Inleiding door Gert-Jan Hospers, directeur van de stichting Stad en Regio en
hoogleraar aan de Universiteit Twente en de Radboud Universiteit
11.00 uur
Toelichting workshops gevolgd door een korte pauze. Zie details workshop hierna
11.15 uur
Start workshops, eerste ronde
12.15 uur
Start workshops, tweede ronde
Pauze
13.00 uur

Lunch

Deel 2 - Hoe pakken we het aan…?
14.00 uur
Participatie en burgerinitiatieven: ook in de wereld van het agrarisch erfgoed?
Inleiding door Jan van der Bij, adviseur bij CMO STAMM, kenniscentrum voor sociaalmaatschappelijke vraagstukken in Groningen en Drenthe
14.30 uur
Start van de inspiratiemarkt. Zie details hierna
Deel 3 - Het manifest
15.30 uur
Paneldiscussie over de thema’s van het manifest, met Flip ten Cate (directeur
Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, v/h Federatie Welstand), Karel Loeff (directeur Bond
Heemschut), Teun van den Ende (medewerker College van Rijksadviseurs, lid van het
H-team) en Huub Hooiveld (medeopsteller van het manifest). De discussie staat
onder leiding van Ton Peters
15.55 uur
Aanbieding van het manifest
Deel 4 - Theater!
16.00 uur
Scenes uit de reizende theatervoorstelling Boerderij in Buurt, gevolgd door discussie
met ‘de zaal’
Einde
16.45 uur

Afsluiting van het congres door Ton Peters, gevolgd door borrel en napraten
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De workshops
In de workshops wordt gedurende ongeveer drie kwartier ingegaan op onderwerpen die een grote
rol spelen bij de veranderingen die op het platteland gaande zijn. De acht workshops worden
parallel aan elkaar, elk twee keer gehouden: om 11.15 uur en om 12.15 uur. Voor de locaties: zie
tekening hiernaast.
De volgende workshops worden aangeboden:
Workshop 1 - Leefbare en vitale dorpen | door Christel Vandermaelen, zelfstandig procesbegeleider,
o.a. voor BOKD (voor Drentse dorpen en dorpshuizen)
Behoud van agrarisch erfgoed is sterk verbonden met de maatschappelijke en economische
situatie op het platteland. Vooral in de dorpen en buurtschappen komt dat tot uitdrukking.
Wat is het effect van de schaalvergroting in de landbouw en van de economische crisis?
Welke invloed heeft dat op de kwaliteit van de rurale maatschappij? Hoe belangrijk zijn in dit
verband lokale initiatieven gericht op alternatieve energieopwekking, op het reanimeren van
essentiële voorzieningen, het bevorderen van kleinschalige productie?
Workshop 2 - Land of stad, land én stad | door Huub Hooiveld, planoloog en bestuurslid Agrarisch
Erfgoed Nederland, samen met Jaap Starkenburg, rentmeester en directeur stichting IJssellandschap
De relatie tussen stad en land bepaalt al gedurende jaren de discussie over de ontwikkeling
van het platteland. Het dichtslibben van open gebied in stedelijke omgeving, de
contingentering van de woningbouw, het concentreren van voorzieningen in de steden. Hoe
ziet het huidige ruimtelijke beleid ten aanzien van stad en land eruit? Is er sprake van ‘nieuw
denken’ waar het gaat om onderwerpen als: de Randstad ten opzichte van het landelijk
gebied, de grote kernen ten opzichte van de kleine kernen, het ’echte’ landelijk gebied ten
opzichte van de bebouwingsranden, het toestaan van nieuwe functies op het platteland?
Workshop 3 - De boerderij, regionale verankering in deze tijd | door Jan-Richard Kikkert, architect en
Hoofd Architectuur Academie van Bouwkunst Amsterdam
In Nederland komen meerdere boerderijtypen voor, ze zijn karakteristiek voor het gebied
waarin ze staan. Deze regionale diversiteit koesteren we, maar het is ook belangrijk dat we er
steeds opnieuw naar kijken en de ontwikkelingen vastleggen. Jan-Richard Kikkert neemt de
stolp, de kathedraal van het West-Friese landschap, als voorbeeld.
Workshop 4 - Verhalen en meer | door Ewout van der Horst, projectleider en regio-historicus
Salland, verbonden aan de IJsselacademie
Het gaat bij erfgoed steeds meer om het ‘sociale’ verhaal. Verhalen vertellen, optekenen,
documenteren en publiceren is de laatste tien jaar gemeengoed geworden. Maar waartoe
leiden die verhalen, wat is hun betekenis? In hoeverre kunnen verhalen het ruimtelijke beleid
beïnvloeden en mede vormgeven?
Workshop 5 – Meten is weten | door Ewoud van Arkel, bestuurslid Agrarisch Erfgoed Nederland
Willen we kunnen meepraten over beleid en de vernieuwing van wet- en regelgeving met
betrekking tot de boerderijen, dan moeten we weten waar we het over hebben. Daartoe is
het project Boerderij Inventarisatie en Monitoring (kortweg BIM) in het leven geroepen. Wat
heeft dat project tot nu toe opgeleverd? En wat kun je met de verzamelde gegevens?
Workshop 6 - VAB-beleid, een wereld van verschil? | door Erwin Stevens, planoloog verbonden aan
Buro SRO
De Alterra-cijfers zijn bekend en we weten dat er veel vrijkomt aan boerderijen en vooral
bijgebouwen. Ook de overheid houdt zich actief mee bezig met de vraag wat er met de zgn.
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VAB moet gebeuren en hoe een goede invulling van leegkomende gebouwen kan bijdragen
aan een leefbaar platteland. Hoe ziet dat beleid eruit, wat zijn de verschillen en
overeenkomsten?
Workshop 7 - Energietransitie | door Mirjam ten Hove, bouwdeskundige en eigenaar EMDmonumentenzorg
Energieneutraliteit is een serieus onderwerp aan het worden, ook voor agrarisch erfgoed.
Wat is de stand van ‘denken en doen’ en wat zijn de mogelijkheden die er op dit terrein
bestaan? Wat betekent duurzame energie wérkelijk voor het landelijk gebied en wat zijn de
kansen voor (her)gebruik van agrarisch erfgoed?
Workshop 8 - De Omgevingswet, wat betekent die voor ons? | door Susanne Agterbosch en Mariëlle
Tuinder, beiden adviseur-onderzoeker bij Het PON
De nieuwe Omgevingswet treedt naar verwachting in 2021 in werking. Wetstechnisch is er
dan veel aangepast en opgeruimd: van een veelheid aan wetten, naar één wet. Er gaat echter
ook veel veranderen in de werkwijze rondom de wet. Wat betekent dat in het contact tussen
overheid en burger, hoe verloopt de participatie in ruimtelijke trajecten. Een overzicht van de
stand van zaken, waarin aspecten van de sociale en/of fysieke leefomgeving samenkomen.

Workshop 5

Workshop 8

Workshop 1

Workshop 4

Workshop 6

Workshop 3

Workshop 7
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De inspiratiemarkt
Een markt van informatieve presentaties en toelichtingen op good practices over opvallende
initiatieven met betrekking tot het agrarisch erfgoed en het platteland. De presentaties worden
gehouden in de Machinekamer, in informele sfeer. Men kan vrij rondlopen, luisteren, vragen
stellen en in discussie gaan.
De markt duurt ongeveer een uur – van 14.30 tot 15.30 uur –, inclusief de koffie- en theepauze.
Mobiliseren en ondersteunen van bewonersgroepen voor vrijkomende boerderijen | door Eline van
de Veen van ‘Zin in Buiten’
Over knooperven, erftransformatie, erfdelen of meer-generatiewoningen en ander
collectieve initiatieven.
Voedsel dichterbij: Ook toepasbaar voor erfgoed? | door Arda van Helsdingen, landschapsarchitect
Over het initiatief ‘Eet je uitzicht!’. Het doel daarvan is om de relatie tussen mens, voedsel en
landschap aan de orde te stellen, ook toepasbaar in het agrarisch erfgoed.
De rol van de ervenconsulent | door Boukje Overbeek, ervenconsulent bij Gelders Genootschap
In enkele provincies in Nederland zijn ervenconsulenten actief. Met oor voor ambities en
oog voor ‘het verhaal’ van de plek, ontwerpen ervenconsulenten mee aan het erf.
Aandacht voor landschap en geschiedenis, te vergroten door lokale initiatieven | door Menno Heling,
verbonden aan het platform ‘If then is now’
Over het project V6, bedoeld om het linielandschap van Hollandse Waterlinie en Stelling van
Amsterdam tot leven te wekken door lokale initiatieven van burgers te stimuleren.
Landschapsbiografie en verhalen | door Jan-Olaf Tjabringa, Cultuurland Advies
In de landschapsbiografie komt veel samen van wat we aan informatie hebben over een
gebied: verhalen naast wetenschappelijke gegevens en input vanuit verschillende disciplines.
Community Art | door Loes ten Anscher, community-kunstenaar
Kunst is een geweldig instrument om mensen te mobiliseren en te betrekken bij hun eigen
leefomgeving, ook op het platteland bij de herontwikkeling van boerderijen.
Het gebruik van theater voor erfgoeddoeleinden | door Suzanne Prak, PUIK, forumtheater en
communicatietraining
Theater als effectieve manier om aspecten van erfgoed over het leven op het landelijk gebied
voor het voetlicht te brengen.
Organiseren van kleine initiatieven | door Gerard Hendrix, bureau HX en adviseur Agrarisch Erfgoed
Nederland
Het werken met vrijwilligers vanuit een bescheiden organisatie en met bescheiden ambities,
vergt een eigen manier van werken.
Zorg voor Doy | door Inge Guffens en Eva Zwart, audiovisueel productiebureau Filmzorg
Presentatie van de documentaire over de (zorg)woning voor Doy Kemps (79) die tot stand
komt in de monumentale boerderij van zijn ouders aan de rand van het Brabantse dorp
Oirschot.

Het congres GEBRUIK DE BOERDERIJ! is een gezamenlijk initiatief van de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN) en de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed | Visie Erfgoed en Ruimte. Het congres maakt tevens deel uit van het Platform Agrarisch Erfgoed en van het 3jarenprogramma van AEN.
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Het programma wordt ondersteund door Cultuurland Advies.
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MANIFEST VOOR HET GEBRUIKMAKEN VAN HET
AGRARISCH ERFGOED VOOR EEN LEEFBAAR PLATTELAND
Dit manifest is een oproep aan
overheden en ontwikkelaars,
eigenaren en bewoners van
historische boerderijen, aan
iedereen die het aangaat, om
de waarde en betekenis van het
agrarisch erfgoed te erkennen
en zich sterk te maken voor
het benutten van historische
boerderijen en erven bij de
ingrijpende veranderingen die op
de plattelandssamenleving en het
landschap afkomen.

Het erfgoed biedt volop kansen om
deze ontwikkelingen in het landschap op te nemen en daarbij de
menselijke maat voorop te stellen.
De kwaliteit van erfgoed past bij
wat de huidige tijd vraagt. Maak
hier gebruik van. Daarvoor vragen
de stichting Agrarisch Erfgoed
Nederland (AEN) en de 15 aangesloten boerderijenstichtingen
aandacht voor de volgende drie
aspecten van agrarisch erfgoed in
deze tijd.
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Foto: Joke Aarnink
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1 ➜ ERKEN DE WAARDE VAN HET ERFGOED
De gebouwen
Elk jaar verliezen 2000 boerderijen hun
agrarische functie. Daar zitten er veel
bij met monumentale waarde. Sommige
boerderijen zijn eeuwenoud en gebouwd met
technieken en materialen die getuigen van
ambachtelijk vakmanschap. Die gebouwen
en hun erven dragen de signatuur van
bijna vergeten landbouwpraktijken. In het
samenspel van boerderij, stallen en schuren
schuilt historische waarde.

De verhalen
Met elke boerderij die gesloopt wordt verdwijnen de verhalen die ermee verbonden
zijn. Het zijn de stille getuigen van de kleine
geschiedenis van generaties van boerenfamilies, maar ook van de grote geschiedenis

van oorlogen, rampen en sociale verhoudingen door de tijd. En zij zijn het toneel van
nieuwe verhalen, van nieuwe generaties
boeren, en van nieuwe bewoners die in
voormalige boerderijen hun hedendaagse
droom realiseren.

Het landschap
De gebouwen, de erven, en hun verhalen
geven het landschap vorm, betekenis en
identiteit. Als je een stolpboerderij ziet weet
je dat je in Noord-Holland bent, de enorme graanschuren horen bij het Zeeuwse
landschap, een Sallandse boerderij vind je
alleen in het kleinschalige landschap in het
midden van Overijssel. Het is die streekeigenheid die mensen naar het platteland lokt
– nieuwe bewoners en recreanten.
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Foto: Drents Landschap
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1 ➜ ERKEN DE WAARDE VAN HET ERFGOED
OPROEP aan overheden, gebruikers en ontwikkelaars
Wees u veel meer bewust van de waarde
van (historische) agrarische gebouwen en
erven, en het landschap waar ze deel van
uitmaken en maak ze onderdeel van uw
beleid, uw visies en uw plannen.

Dat vraagt om de waarde-bepalende elementen van het agrarisch erfgoed doelgericht te
onderzoeken en te evalueren.

Redeneer vanuit de kansen die dit erfgoed
heeft. Niet als louter relikwieën van het
verleden, maar als iets wat waarde en betekenis heeft voor hedendaagse vraagstukken
als bevolkingskrimp en energietransitie.
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Foto: Peter van Zutphen
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2 ➜ BEHOUD DOOR ONTWIKKELING
Het agrarisch erfgoed kan alleen behouden
worden en een rol spelen bij ontwikkelingen
als de gebouwen en erven gebruikt worden.
In de eerste plaats geldt dat voor boeren
met een historische boerderij. Voor hen is
het vaak een hele kunst om het erfgoed
te integreren in de moderne agrarische bedrijfsvoering en noodzakelijke veranderingen
door te voeren met behoud van de historische waarde.
Voor veel mensen is het bezit van een
boerderij een stille droom, onbekend terrein
en schijnbaar onbereikbaar, financieel en
praktisch. In plaats daarvan wordt maar al
te vaak in de woonvraag op het platteland

voorzien met anonieme ‘catalogusarchitectuur’. Er is echter veel meer mogelijk en is
er inmiddels veel ervaring met allerhande
‘verdienmodellen’. Onbekendheid met
de mogelijkheden, gebrek aan praktische
ondersteuning bij overnames en belemmeringen bij de overheid, schrikken mensen af
om hun droom waar te maken.
Een faciliterende overheid, voortgezet agrarisch gebruik en nieuwe gebruikers kunnen
voorkomen dat historische boerderijen
verloren gaan.

9

Foto: WarmThuis
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2 ➜ BEHOUD DOOR ONTWIKKELING
OPROEP aan overheden (gemeenten, provincies en rijk),
eigenaren en ontwikkelaars
Wees creatief met het combineren van bescherming van erfgoed en het tegelijkertijd
bieden van mogelijkheden voor herbestemming of aanpassing.
Benut de kennis van de boerderijenstichtingen en vergelijkbare organisaties om vraag
en aanbod beter op elkaar af te stemmen
en de (juridische) ruimte optimaal te benutten. Good practices, experimenteerruimte
en vooral de bereidheid om nieuwe initiatieven mogelijk te maken, kunnen helpen.
Werk samen met de boerderijenstichtingen
en andere betrokken partijen om keuzes

te maken welke gebouwen moeten worden
behouden en welke gesloopt. Behoud en
ontwikkel de waardevolle karakteristieken
van het landelijk gebied. Gebruik de gemeentelijke Omgevingsvisie en het daaruit
voortvloeiende Omgevingsplan om de
kwaliteiten die je wilt behouden of juist wilt
ontwikkelen, vast te leggen.
Neem belemmeringen weg voor (zorgvuldig
ingepaste) herbestemming van agrarisch erfgoed. De nieuwe Omgevingswet (verwacht
2021) vraagt hierbij om een andere houding
van alle partijen: zet de kwaliteit van de plek
centraal in plaats van het denken vanuit
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Foto: Ziegler|Branderhorst
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2 ➜ BEHOUD DOOR ONTWIKKELING
functies. Denk niet langer in regels en
beperkingen, maar in doelen en kwaliteiten.
Dat vraagt aan politiek en bestuur om actief
in te zetten op cultuurverandering in de
ruimtelijke ordening.
Neem de bescherming van de historische
boerderij op als expliciet doel in de
Omgevingswet.
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Foto: Erik Peek
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VERGADERLOCATIE, FRUITTEELT, NATUURBOERDERIJ
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3 ➜ ONTWIKKELING DOOR BEHOUD
Nederland staat voor een aantal grote
maatschappelijke opgaven. De komende
decennia zullen diverse ontwikkelingen verregaande invloed uitoefenen op het landelijk
gebied. Daaronder:

Doorgaande schaalvergroting van
de landbouw
Volgens schattingen zal tot 2030 het aantal
boerenbedrijven met meer dan 20.000
afnemen. De grond krijgt wel een nieuwe
bestemming, maar wat gebeurt er met
de overtollige boerderijen en erven? Hoe
behoud je zoveel mogelijk waardevolle historische boerderijen?

Bevolkingskrimp
Behalve met minder boeren, kampen delen
van Nederland met vergrijzing en bevolkingskrimp. Het (her)gebruik van agrarisch
erfgoed kan in deze gebieden de negatieve
spiraal helpen keren.

Groei van de stad
De trek naar de stad gaat onverminderd
door. In het verleden is bij stadsuitbreidingen of de aanleg van industriegebieden vaak
geen oog geweest voor de eigen kwaliteiten
van het bestaande landelijk gebied. Dit
geldt ook voor de aanleg en uitbreiding van
infrastructuur. Dat kan en moet anders. Niet
met de ruggen naar elkaar, maar zie stad en
land als een samenhangende opgave.
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Foto: SBRCURnet
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3 ➜ ONTWIKKELING DOOR BEHOUD
Energie, water, natuur
Er staan enorme ontwikkelingen op stapel
op het gebied van duurzaamheid, zoals
maatregelen tegen de klimaatverandering en
voor energietransitie. Denk aan overloopgebieden voor extreem hoogwater, verhoging
van de waterstand in veengebieden en verruiming van de uiterwaarden. Maar ook de
plaatsing van windmolenparken en zonneakkers. Het platteland zal hier een belangrijke
rol in spelen. Oog voor de landschappelijke
en historische waarden en voor de eigenheid van de streek is daarbij geboden. Dat
biedt kansen om mensen te betrekken bij
de veranderingen en daarmee het draagvlak
te vergroten.
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Foto: Ewoud van Arkel

GEBRUIK DE
BOERDERIJ!
MANIFEST

VROEG
BUNNIK, UTRECHT
BAKKERIJ, RESTAURANT
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3 ➜ ONTWIKKELING DOOR BEHOUD
OPROEP aan overheden en belangenorganisaties
Ga bij gebiedsontwikkeling uit van de bestaande waarden van het gebied, en werk
eraan om daar nieuwe kwaliteiten aan toe te
voegen Dat beoogt ook de nieuwe Omgevingswet.
Geef eigenaren/bewoners een rol bij gebiedsontwikkeling. De boerderijenstichtingen
kunnen daarbij intermediairs zijn tussen de
wereld van de overheid en die van de bewoners. Gebruik die expertise.

Gebruik de kwaliteiten van het landelijk
gebied voor het ontwikkelen van de stad en
andersom. Doorbreek de strikte planologische en functionele scheiding van stad en
land. Het gaat om de kwaliteit van de plek
en het erfgoed, en om een functie die dat
respecteert – of dat nu een landelijke of een
stedelijke functie is.
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WAT DOEN DE BOERDERIJENSTICHTINGEN?
ERKEN DE WAARDE VAN HET ERFGOED
• Zij brengen in kaart wat er nog aan agrarisch erfgoed bestaat.
• Zij ontwikkelen kennis over boerderijen,
hun functies en de ermee verbonden
landbouwmethoden.
• Zij ontwikkelen kennis over boerderijen in
relatie tot het landschap waar ze onderdeel van uit maken.
• Zij zoeken naar nieuwe materialen, architectuur, vormgeving, bedoeld om agrarisch
erfgoed ook in de toekomst te verbinden
aan de plek en het landschap.
• Zij tekenen de verhalen op, van vroeger en
nu en verwerken die tot nieuwe aanspre-
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kende vertellingen die kunnen worden
gebruikt bij ontwikkeling.
• Zij mobiliseren zoveel mogelijk mensen,
die als ambassadeurs van het agrarisch
erfgoed kunnen optreden. Daarbij hoort
ook het faciliteren en stimuleren van
‘communities’.
• Zij werken samen met andere organisaties om het belang van het behoud van
erfgoed na te streven.

BEHOUD DOOR ONTWIKKELING
• Zij begeleiden potentiële nieuwe gebruikers bij het realiseren van hun droom.
• Zij enthousiasmeren potentiële gebruikers
met succesverhalen.
• Zij ontwikkelen protocollen voor succesvolle overdracht van boerderijen met zowel
een agrarische als een niet-agrarische
functie.
• Zij stellen kennis en ervaring ter beschikking aan overheden.
• Zij werken samen met andere organisaties om starters te ondersteunen.

ONTWIKKELING DOOR BEHOUD
• Zij nemen deel aan projecten en ontwikkelingen waarbij de belangen van agrarisch
erfgoed mee moeten wegen.
• Zij brengen samen met andere partijen bij
gebiedsontwikkeling kennis in en denken
en praten mee over plannen.
• Zij zetten zich ervoor in om boerderijbehoud te organiseren in gebieden waar nu
geen boerderijenstichting actief is.
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AGRARISCH ERFGOED NEDERLAND
VERTEGENWOORDIGT:
• Boerderijenstichting Fryslân
• Boerderijenstichting Groningen
• Drents Landschap | Boerderijenstichting
Drenthe
• Stichting Twentse Erven
• Stichting Maarkels Landschap
• Stichting Sallands Erfgoed
• Stichting IJsselhoeven
• Boerderijenstichting Utrecht
• Boerderijenstichting Noord-Holland | Vrienden
van de Stolp
• Stichting Boerderij en Erf | AlblasserwaardVijfheerenland
• Boerderijenstichting Zuid-Holland
• Stichting Landelijk Erfgoed Hoeksche Waard
• Boerderijenstichting Zeeland
• Stichting de Brabantse Boerderij
• Boerderijenstichting Limburg
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Dit manifest is gepresenteerd op
donderdag 30 november 2017 in Zutphen,
tijdens het congres Gebruik de Boerderij!
© 2017 Stichting Agrarisch Erfgoed Nederland
www.agrarischerfgoed.nl
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Vormgeving: Frank de Wit

Bijlage G
Première-weekend
Twee voorstellingen
Gastrollen
Truus Hendrix
Eveline Vinke

Vrijdag 23 maart 2018
20.00 uur, op Kampereiland
Zaterdag 24 maart 2018
20.00 uur, in Oudleusen
De voorstelling duurt ongeveer anderhalf uur, inclusief de discussie met de
toeschouwers naar aanleiding van de inhoud van het verhaal.
Voorafgaand aan de voorstelling is er koffie, thee en koek. Inloop vanaf
19.30 uur. Na afloop is er ruim tijd voor een drankje en napraten.

Locaties
Op Kampereiland: Museumboerderij Erf 29, Heultjesweg 31
In Oudleusen: FarmFocus Showroom (fam. Hogenkamp),
Schapendrift 7A

BOERDERIJ IN DE BUURT
is een theaterproductie ontwikkeld door Agrarisch Erfgoed Nederland, in het kader
van het driejaren-programma
Agrarisch erfgoed en omgeving. Het toneelstuk wordt op
meerdere locaties in Nederland opgevoerd, steeds in
nauwe samenwerking met
een ter plekke actief zijnde
boerderijenstichting of andere
plattelandsorganisatie. Zie
voor het complete programma: www.agrarischerfgoed.nl.
Gerard Hendrix – organisatie
Ewoud van Arkel – publiciteit

Prijs
Een kaartje kost per persoon €10. Ze zijn te bestellen
via www.agrarischerfgoed.nl/boerderij-in-de-buurt,
of per e-mail info@agrarischerfgoed.nl
Pas op: het aantal plaatsen is beperkt, dus wees er snel bij!
Agrarisch Erfgoed Nederland organiseert deze twee voorstellingen in
nauwe samenwerking met en met steun van:
Provincie Overijssel
Gemeente Dalfsen
Gemeente Kampen

BOERDERIJ
IN DE BUURT
theatervoorstelling
over nieuwe kansen

op het platteland

De theatervoorstelling BOERDERIJ IN DE
BUURT ‘gaat in gesprek’ met het publiek,
over nieuwe kansen op het platteland.
Tekst
Yvon Haan
Regie
Gerja Meima

De aanwezigheid van historische
boerderijen is voorwaarde om prettig te
wonen, te werken en te recreëren op het
platteland. Behoud van de boerderijen en
het creëren van nieuwe functies zijn
belangrijk.
Het gebouwde agrarisch erfgoed is als
vanzelfsprekend verbonden met het
omliggende land. Daaraan ontleent het zijn
betekenis. Ook de sociale structuur waarvan
de bewoners van de boerderijen deel
uitmaken speelt een grote rol.
De van oorsprong agrarisch cultuur ontmoet
“stadse” invloeden. In de huidige
maatschappij komt er steeds meer nadruk te
liggen op de eigen rol van de eigenaar, de
buren en andere partijen. Dat leidt tot
nieuwe keuzes en oplossingen.
Daarover gaat dit toneelstuk. En: het publiek
krijgt aan het eind van de voorstelling de
gelegenheid op de inhoud te reageren…

BOERDERIJ
IN DE BUURT

Het verhaal
Boris
Rik Thybaut

Jet

Hans
André van Es

Bart
Dick van de Put

Saar
Janette Meima

Saar
Esther van der Zouw

Kees
Corine Filius

Boris en Emma hebben 30 jaar geleden een boerderij
gekocht en opgeknapt. De boerderij heeft nu een
woonbestemming. Emma is kostwinner, zij heeft een
goedlopend internationaal bedrijf en is eigenlijk altijd
op reis. Boris is lifestylecoach en werkt vanuit de
boerderij. Een groot deel van het onderhoud van de
boerderij en de tuin wordt bekostigd door yogalessen
en meditatie/lifestyle coaching die hij in de tuin en de
verbouwde stallen organiseert. Boris en Emma
hebben geen kinderen.
Emma’s ouders, Jet en Hans, wonen in een caravan
op het erf. Emma’s vader hielp en helpt Boris nog
steeds mee met klussen op de boerderij. Ongeveer
vijf jaar geleden ontstond het plan om de schuur op
het erf om te bouwen tot tweede woning, waar de
ouders van Emma hun intrek zouden nemen en hun
oude dag zouden slijten. Ze trokken in de caravan
met de verwachting dat ze meteen aan de verbouwing
van de schuur zouden kunnen beginnen.
Het verbouwingsproject is gestagneerd. De schuur
blijkt binnen de stankcirkel van buurman (boer) Bart
te vallen en kan daarom geen woonbestemming
krijgen. Emma, Boris en Saar (gebiedsmanager)
proberen Bart zover te krijgen dat hij zijn bouwblok
verplaatst. Hij weigert, hij wil juist uitbreiden; dat is
de enige mogelijkheid om de zaak draaiende te
houden, zodat Kees, zijn zoon, de boerderij straks
kan overnemen.
De schuur raakt steeds verder in verval en de situatie
escaleert. Er komt storm. De moeder van Emma pakt
haar koffers. De bliksem slaat in de schuur…
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Bijlage H

VAN WIE is het platteland?
Theaterproductie ‘Boerderij in de Buurt’ zet aan tot discussie

Nu het platteland weer hot lijkt te zijn - Rem Koolhaas ontdekte het, de prijsvraag Brood en Spelen
levert veel ideeën op voor een nieuwe inrichting van het platteland in Brabant, Gelderland en Overijssel en ook de EO Wijers-prijsvraag 2020 kiest het platteland als thema – neemt de behoefte aan
meer achtergrond bij de vraagstukken van het platteland toe. Van wie is het platteland eigenlijk en
hoe wordt het beleefd?

Door Gerard Hendrix (HX, Agrarisch Erfgoed Nederland)

A

grarisch Erfgoed Nederland ging de afgelopen maanden
de boer op met de interactieve theatervoorstelling ‘Boerderij in de Buurt’. De voorstelling gaat over nieuwe kansen
voor het platteland (zie kader) en is bedoeld om discussie met
het publiek uit te lokken: hoe zien we de toekomst van het platteland?

VOOROORDELEN

BOEREN EN BURGERS
Het gesprek naar aanleiding van de voorstelling blijkt vooral,
meer dan misschien van tevoren gedacht en verwacht, te gaan
over de clash tussen de boeren en de burgers. Er komen steeds
meer burgers op het platteland te wonen terwijl het afnemend
aantal boeren nog steeds het karakter van het landschap bepaalt.
Door de toenemende schaal en intensiteit van de agrarische bedrijvigheid beplalen ze dat misschien
wel meer dan ooit. Dat wringt.
De boer wil vooral aangesproken
worden op het feit dat hij/zij ondernemer is en het landelijk gebied nodig heeft voor de productie
van ons voedsel. In de ogen van
de boer is het niet terecht dat de
burger ervan uitgaat dat er geen
overlast is op het platteland, terwijl die toch van te voren kon weten dat het er soms stinkt naar
mest en dat er sprake is van bedrijvigheid.
Veel komt terug in de kernvraag: van wie is het platteland? Met de
komst van nieuwe mensen naar het platteland - niet slechts zij die
er alleen maar willen wonen, maar steeds vaker ook mensen die
in een boerderij een niet-agrarisch bedrijf willen starten - moet
die vraag wellicht een nieuw antwoord krijgen.

“Met de toenemende
investeringen
van beide partijen,
groeit beider belang.”

Het theaterstuk hanteert stereotypen. De boze boer, weinig inschikkelijk. De burger, die maar ‘wat
doet’ en die een ‘fijn neusje’ heeft
- mensen die geen last willen hebben van een belemmerd uitzicht
of andere ongemakken van het
boerenleven en tegen ontwikkeling
zijn. De beroepsbezwaarmaker is
er natuurlijk ook. En de overheid:
de gemeente die weinig soepel met regels omgaat, die het maar
laat gebeuren en de vergunningentrajecten onnodig rekt. Zolang
zelfs, dat innovaties alweer achterhaald zijn.
Alle karikaturen zijn met opzet gekozen, want ze geven extra
aanleiding voor de discussie. In de praktijk, tijdens die discussies, blijkt het overigens nauwelijks anders te zijn; ook dan worden (voor)oordelen niet geschuwd. Ze zitten kennelijk diep.
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Twintig theatervoorstellingen
Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN), de koepel van 15 boerderijstichtingen in Nederland, organiseerde in de eerste helft van 2018
de theatervoorstelling ‘Boerderij in de Buurt’. Die gaat over grote
veranderingen op het platteland en de gevolgen hiervan voor het
behoud van het erfgoed. Het zijn immers vaak de boerderijen die de
kraak en smaak van een gebied bepalen.
In het driejarenprogramma van de koepel staan functieverandering
en herbestemming centraal, in relatie tot de omgeving. De ambities
zijn uitgewerkt in het manifest ‘Gebruik de Boerderij’ dat eind 2017
werd gepresenteerd. Zie: http://bit.ly/Gebruikdeboerderij
De theatervoorstelling die zo’n 20 keer verspreid in Nederland
wordt gespeeld, brengt actuele thema’s van het platteland voor het
voetlicht. Denk aan de verhouding boer-burger, regelgeving van de
overheid, herbestemming van vrijkomende bebouwing en communicatie met de buurt. In het stuk worden de thema’s aangedikt neergezet. Voordat de laatste scène wordt gespeeld, vindt een gesprek
plaats met het publiek over wat zij zojuist hebben gezien en over
mogelijke oplossingen voor de getoonde vraagstukken.
Yvonne Haan schreef de voorstelling Boerderij in de Buurt op basis
van een tiental gesprekken met boeren en burgers met verschillende achtergronden. Gerja Meima regisseert het stuk. De spelers
zijn gerekruteerd in de IJsselstreek en bij iedere voorstelling zijn er
twee lokale gastspelers.

Is het inderdaad zo eenvoudig dat wie de meeste grond heeft, het
voor het zeggen heeft? Geldt het recht van de sterkste of dat van
degene die er het eerst was?

VAN WIE IS HET PLATTELAND?
Het platteland wordt steeds meer een woon- en werkomgeving
van niet-agrariërs, terwijl de impact van de landbouw op de
woon- en leefomgeving groter is dan voorheen: bedrijven en machines zijn groter, er zijn meer dieren, er is meer transport van
voer en mest.
Maar ook de belangen van de nieuwe plattelanders zijn toegenomen. Zij investeren in een droom: het opknappen en transformeren van een oude boerderij, het starten van een nieuw bedrijf
of het aanleggen van een bijzondere tuin. Met de toenemende
investeringen van beide partijen, groeit beider belang.
Anders dan een bedrijventerrein is het platteland veel meer dan
alleen een productielandschap. Het heeft ook de functie van
wonen, van recreëren en van genereren van schone lucht, om er
maar een paar te noemen. Niet alleen voor eigenaren, maar voor
een grote groep van andersoortige gebruikers. Steeds meer
bewoners en bezoekers van het platteland maken zich zorgen
over de schaalvergroting en intensivering, over de toegenomen
landbouwbedrijvigheid en de aard van de landbouwinnovaties,

Mag die groep hier niks van vinden omdat ze geen eigenaar van
de grond is? En, naar verluidt, ook niet meer wil betalen voor het
voedsel? Hier kan de dialoog over gaan.
De overheid, met name de gemeente, heeft een sturende rol in
deze discussie. Zij dient breed te kijken naar de toekomstige
samenleving op het platteland. Zij kan en moet een actieve rol
spelen in het (laten) begeleiden van de dialoog. Bovendien zou de
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overheid het tot haar taak kunnen rekenen nieuwe initiatieven te
beoordelen en te faciliteren.
Misschien leiden dergelijke dialogen wel tot nieuwe verbanden
tussen burgers en boeren, tot onverwachte arrangementen,
zelfs nieuwe landschappen. Een buurt adopteert een stuk grond
met de boerderijen erbij. Compleet met alle verhalen…
Ook het behoud van het agrarisch erfgoed is een zaak van een
open dialoog en goed verbinden: vorm een netwerk van betrokkenen, een community van bewoners. Je doet het niet meer alleen, maar samen.

“Die toekomst moeten
bewoners en gebruikers zelf
maken, met elkaar. De overheid
ondersteunt en faciliteert
hierbij.”

GOED OVERLEG IS DE CRUX
In de discussies met het publiek die onderdeel vormden van de
theatervoorstelling Boerderij in de buurt, gaat vooral het over
de noodzaak om in te gesprek blijven met elkaar, al dan niet aan
‘de keukentafel’. Of aan ‘de gebiedstafel’, via een gebiedsdialoog. Bezwaarschriften en claims, zoals die bij boer Bart tijdens
het stuk op tafel worden gelegd, zijn uit den boze. Overleg is de
crux van harmonieus samenleven op het platteland.
Het zou goed zijn als er meer gebiedsmanagers komen die initiatieven op het platteland bij elkaar kunnen brengen, die kunnen
bemiddelen en het gesprek faciliteren. Zij moeten daarbij vooral
niet de fout maken om zelf met de oplossingen komen. Die moeten uit het gebied zelf komen.

Voortbouwend op de publieksdiscussies komen we tot de conclusie dat als we willen dat het platteland met alles wat daarbij
hoort zoals voedselveiligheid, ruimtelijke kwaliteit, gezondheid, klimaat, energie en het te behouden erfgoed, de goede
kant op beweegt, dit dan vraagt om visie en regie. Die visie moet
krachtig zijn als het gaat om het formuleren van doelen, om het
duiden van de richting die we in moeten slaan. Niet met regels,
maar met een inspirerend verhaal. Een verhaal dat klopt. Dat
het heden met het verleden verbindt en dat weer koppelt aan de
gewenste toekomst. Een verhaal dat stevig koers geeft en verder

HOE KOMEN WE VERDER? MET VISIE EN REGIE.
Van twee kanten komt input voor regionale
‘keuzes’, vergelijkbaar met de gebiedsvisies
van vroeger: vanuit de overheid en steeds meer
vanuit de bewoners van het gebied zelf. Beiden
hebben een taak. Belangrijke input is ‘het verhaal van het gebied’ . Beide partijen moeten dat
verhaal kennen.
Bij dit alles kunnen bemiddelaars nodig zijn,
die vanuit het gebied of de overheid de dialoog
faciliteren.

HET VERHAAL VAN HET
GEBIED; NARRATIEF

DE OVERHEID: VISIE,
BELEID, PERSPECTIEF
issues voor de
toekomst, ambities,
opdrachten

GEBIEDSPLAN,
‘CONTRACT’,
AFSPRAKEN

belangenafweging,
lokale kennis

DE KEUKENTAFEL,
STREEKTAFEL,
COÖPERATIE,
GEBIEDSOVERLEG

GEBIEDSMANAGER,
RUIMTECOACH,
FACILITATOR
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kijkt dan een postzegel. Het initiatief hiervoor mogen we van de
overheid verwachten, maar niet zonder bewoners en ondernemers hierbij te betrekken.
Die toekomst moeten bewoners en gebruikers zelf maken, met
elkaar. De overheid ondersteunt en faciliteert hierbij, het liefst
als één overheid, met één opvatting.
En waar het niet hard genoeg gaat, kan de overheid de regie pakken. Soms op grote schaal, zoals bij Ruimte voor de Rivier en
soms heel klein, zoals bij een conflict in de buurt. Die rol mogen
burgers en boeren van de overheid verwachten. Want we hebben
geleerd van de ontwikkelingsplanologie dat er maar een partij is
die opkomt voor het welgevallige maar ook, voor sommige, onwelgevallige maatschappelijk belang, dat is nog altijd de overheid.
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SAMENVATTING ‘BOERDERIJ IN DE BUURT’
Boris en Emma hebben 30 jaar geleden een boerderij gekocht en
opgeknapt. De boerderij heeft nu een woonbestemming. Emma is
kostwinner, zij heeft een goedlopend internationaal bedrijf en is eigenlijk altijd op reis. Boris is lifestylecoach en werkt vanuit de boerderij. Een groot deel van het onderhoud van de boerderij en de tuin
wordt bekostigd door yogalessen en meditatie/lifestyle coaching die
hij in de tuin en de verbouwde stallen organiseert. Emma’s ouders,
Jet en Hans, wonen in een caravan op het erf. Emma’s vader hielp
en helpt Boris nog steeds mee met klussen op de boerderij.
Ongeveer vijf jaar geleden ontstond het plan om de schuur op het
erf om te bouwen tot tweede woning, waar de ouders van Emma hun
intrek zouden nemen en hun oude dag zouden slijten. Ze trokken in
de caravan met de verwachting dat ze meteen aan de verbouwing
van de schuur zouden kunnen beginnen.
Het verbouwingsproject is gestagneerd. De schuur blijkt binnen de
stankcirkel van buurman (boer) Bart te vallen en kan daarom geen
woonbestemming krijgen. Emma, Boris en Saar (gebiedsmanager)
proberen Bart zover te krijgen dat hij zijn bouwblok verplaatst. Hij
weigert, hij wil juist uitbreiden; dat is de enige mogelijkheid om de
zaak draaiende te houden, zodat Kees, zijn dochter de boerderij
straks kan overnemen.
De schuur raakt steeds verder in verval en de situatie escaleert. Er
komt storm. De moeder van Emma pakt haar koffers. De bliksem
slaat in de schuur…

