
Wat er zoal gebeurde in het Jaar van de Boerderij 2013 
 
Een thematisch overzicht van de meest in het oog springende  activiteiten die in het kader van het Jaar van de Boerderij 
2013 plaatsvonden. Zie voor het volledige overzicht van álle activiteiten (bijna 80 in het totaal!) de website van Agrarisch 
Erfgoed Nederland (www.agrarischerfgoed.nl).  
Als er een verslag beschikbaar is, is dat ook te vinden op de AEN-website dan wel op die van de organiserende stichting. 
 

Landelijke activiteiten 
 
Aftrap Jaar van de Boerderij 2013 | 22 januari | Hei-
nenoord | AEN, Landelijk  Erfgoed Hoeksche Waard, 
Boerderijenstichting Zuid-Holland, Streekmuseum HW) 
Opening door Cees Veerman, tevens start van de verlich-
te boerderijroute Hoeksche Waard. 150 deelnemers. 
 
Herbestemming historische boerderijen "Van niets 
mocht, tot alles moet (kunnen)" | 26 februari | Klaas-
waal | AEN, Landelijk Erfgoed Hoeksche Waard, Boerde-
rijenstichting Zuid-Holland  
Studiedag met lezingen en discussie; ’s middags excur-
sies; vaststelling van de agenda Herbestemming. 150 
deelnemers. 
 
De Glazen Boerderij, nieuw agrarisch erfgoed? | 23 
maart | Schijndel | AEN 
Bezoek aan Jan Heesterhuis en de Glazen Boerderij. 25 
deelnemers. 
 
Restauratiebeurs | 18, 19 en 20 april | Den Bosch | AEN 
AEN aanwezig met eigen stand, een minisymposium over 
Herbestemming agrarisch erfgoed (150 deelnemers), de 
presentatie van Agriwiki, respectievelijk een excursie 
naar de oudste Vlaamse schuur in Liempde (de Brabantse 
Boerderij; 15 deelnemers). 8000 beursbezoekers. 
 
Boerenervendag | 6 september | Boschhoeve, Wolfheze 
| AEN, Landschapsbeheer Gelderland, Het Oversticht 
Studiedag met lezingen over het beleid ten aanzien van 
erven en ‘s middags, workshops over praktische thema’s. 
60 deelnemers.  
 
‘Beleef Landleven’ | 13, 14 en 15 september | Open-
luchtmuseum, Arnhem | AEN, BoerderijBoekwinkel 
AEN aanwezig met eigen stand. 25.000 bezoekers. 
 
De Dag van de Boerderij Informatie | 13 december | 
RCE, Amersfoort | AEN, Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed  
Studiedag met lezingen en workshops over het verzame-
len, beschrijven, toegankelijk maken en distribueren van 
alles wat we weten over historische boerderijen en erven. 
160 deelnemers. 
 
Erftransformatie | 23 januari 2014 | Olmenhorst, Lisser-
broek | AEN, Vrienden van de Stolp, Cultuurcompagnie 
Noord-Holland, InnovatieNetwerk  
Studiedag, presentatie en bespreking tiental complexe 
erftransformaties. 30 deelnemers. 
 
Feestelijke afsluiting Jaar van de Boerderij 2013 | 30 
januari 2014 | Niehove | AEN, Boerderijenstichting 
Groningen 

Excursie door het Groninger land, inleidingen over de 
Groningse boerderij, de uitslag van de verkiezing van dé 
boerderij van 2013 en de presentatie van het boek Van 
Herbestemming naar Hergebruik. 
 

Regionale activiteiten over herbestemming 
 
Opening Jaar van de Boerderij Friesland | 10 april | 
Tytsjerk | Boerderijenstichting Fryslân 
Thema-avond over het belang van de boerderij in het 
Friese landschap; lezingen over architectuur en land-
schap. 120 deelnemers. 
 
Kick-off Herbestemming NH | 30 mei | Den Oever | 
Provincie Noord-Holland, Vrienden van de Stolp, Cul-
tuurcompagnie 
Start van de jaarlijkse herbestemmingtrajecten, gericht 
op stolpen; toespraken en presentaties. 60 deelnemers. 
 
Opening Middenhof | 26 juni | Terwolde | Stichting 
Behoud IJsselhoeven 
Een minisymposium over herbestemming bij gelegenheid 
van de oplevering van de Middenhof als zorgboerderij. 
80 deelnemers. 
 
‘Onder de Stolp’ | 5 juli | Hoogwoud | Vrienden van 
Stolp, WZNH, Cultuurcompagnie Noord-Holland 
Symposium met lezingen, discussie en excursies naar 4 
locaties aan de Koningspade. 150 deelnemers.  
 
‘Herbestemming en herbebouwing’ | 14 november | 
Giessenburg | Boerderij en Erf Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden 
Symposium met lezingen over herbestemming van boer-
derijen. Presentatie onderzoek ‘Erfgoed in  bestem-
mingsplannen’ en van het boek ‘De boerderij, het behou-
den waard’. 60 deelnemers. 
  

Regionale activiteiten gericht op het grote 
publiek 
 
Verhalen-route | 11 en 12 mei | Wirdum, Wytgaard en 
Reduzum | Boerderijenstichting Fryslân, Leeuwarder 
Courant, Fries Landbouw Museum. 
Presentatie van het resultaat van de verhalenwedstrijd 
‘Ald en Nij op ‘e buorkerij’; prijsuitreiking winnende 
verhaal (totaal 150 ingediend).400 deelnemers.   
 
Boerderijexcursie | 8 juni en 14 september | Boerderij-
enstichting Groningen 
Excursies naar het Hogeland en het Westerkwartier. Ook 
naar het Oldambt en het oude landschap van Wester-
wolde. 100 deelnemers. 
 



Boerderijexcursie | 8 juni | Dongeradeel | Boerderijen-
stichting Fryslân  
Excursie langs de boerderijen: Bolstienpleats, Donia 
Sathe, Ropsterwei 14, By de Pyp en Uilsmahorn. 85 deel-
nemers. 
 
Slingertuinen | 25 - 28 juni | Groningen | Boerderijen-
stichting Groningen 
Fietsexcursies langs en Lezingen over Groningse boerde-
rijen en slingertuinen als onderdeel van Tuin- en Kunst-
tiendaagse in Groningen. 40 deelnemers 
 
Boerderijexcursie | 28 juni | Zeeuws Vlaanderen | 
Boerderijenstichting Zeeland 
Excursie in de regio Oost-Zeeuws Vlaanderen voor de 
donateurs.45 deelnemers. 
 
Diverse boerderijwandelingen | 29 en 30 juni | Hoek-
sche Waard, Groene Hart en Orvelte | diverse organisa-
ties .  
Wandelingen door het boerenland met boerderijbezoek.  
 
Festival van het Landschap | 30 juni | Orvelte | Het 
Drentse Landschap, AEN 
Een dag vol kunst en cultuur waarbij het Drentse land-
schap centraal staat; AEN had er een stand ingericht. 
3000 bezoekers. 
 
Fietsroutes Stolpen | Noord-Holland  
In het Jaar van de Stolp verschenen drie stolpenroutes in 
West-Friesland en de Zijpe; oplage 10.000 
 
Oude Boerderijen Feanwâlden | 17 augustus | De 
Schierstins, Boerderijenstichting Fryslân 
Fietstocht rondom het Bergumermeer en bezoek aan een 
aantal boerderijen. 350 deelnemers.  
 
Deelname Uitmarkt Amsterdam | 30, 31 aug en 1 sept | 
Amsterdam | Vrienden van de Stolp, Cultuurcompagnie 
Noord-Holland.  
Voorlichting, muziek en theater in een 1 op 1 nagebouw-
de stolp op het Museumplein. Ca. 10.000 bezoekers. 
 
‘Twentse Erven Dag’ | 28 september | Twente | de 
boerderijenstichting Twentse Erven i.o. 
Bezoek aan 10 Twentse erven; presentatie en voorlich-
ting. 350 deelnemers. 
 
‘Open Stolpendag’ | 5 oktober | Noord-Holland |, Klaver 
Makelaardij 
Openstelling van 63 stolpen die te koop staan, tijdens de 
NVM-open dagen. Op 5 stolpen meer informatie. 510 
deelnemers. 
 
Verlichte boerderijroutes Hoeksche Waard, Nieuwkoop 
e.o. en Wassenaar| januari/februari, novem-
ber/december | Verlichte Boerderijen, Boerderijenstich-
ting Zuid-Holland, Landelijk Erfgoed Hoeksche Waard en 
andere organisaties 
Twee verlichte boerderijroutes: openstelling, informatie, 
presentaties, lezingen, elk gedurende twee weken. Ca. 
10.000  bezoekers. 
 

Informatieve activiteiten 
 
Boerderijexcursie | 15 mei | Hoeksche Waard | Landelijk 
Erfgoed Hoeksche Waard, Boerderijenstichting Zuid-
Holland, LTO Hoeksche Waard   
Busexcursie met boerderijbezoek voor gemeentebestuur-
ders en ambtenaren. 20 deelnemers.  
 
Restauratiefair Hengelo | 2 juni | Hengelo | RIBO 
De boerderijstichtingen Sallands Erfgoed, Maarkels 
Landschap en Twentse Erven i.o. hadden er een stand. 
Paar duizend bezoekers. 
 
Cursus bouwhistorie van boerderijen | oktober 2013 - 
februari 2014 | Hardinxveld-Giessendam | Boerderij en 
Erf  Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 
8 avondbijeenkomsten alle gewijd aan verschillende 
aspecten van bouwhistorie. 49 deelnemers. 
 
Boekpresentatie | 8 november | Windesheim | Sallands 
Erfgoed 
Verschijnen van het rijk gedocumenteerd overzicht van 
alle boerderijtypen in Salland, ‘Boerderijen in Salland. 90 
deelnemers. 
 
Boekpresentatie | 15 november | Best | De Brabantse 
Boerderij 
Presentatie van het nieuwe boek van George Dirven 
'Traditionele boerenlandschappen, Boerenerven en 
Landbouwhuisdieren in Noord-Brabant’. 215 deelnemers. 
 
Leskist Stolp | 13 december |Noord-Holland | Vrienden 
van de Stolp  
Presentatie leskist-met-maquette over de stolp. In het 
jaar van de Stolp en bedoeld voor het basisonderwijs 
 

Verkiezingen en prijzen  
 
‘Geslaagde (?) voorbeelden’ | 19 september | Nieuw-
dorp | Boerderijenstichting Zeeland   
Studiemiddag over nieuw- en verbouw van  Zeeuwse 
boerderijen en presentatie van de brochure ‘Geslaagde 
voorbeelden’ . 70 deelnemers. 
 
‘Boer en burger’ | 26 september | Hoeve Ravenstein, 
Baarn | Boerderijenstichting Utrecht 
Bijeenkomst met lezingen over het thema Boer en Bur-
ger,  presentatie en start van het Boerderijen Platform 
Utrecht  en verkiezing van de mooiste boerderij van 
Utrecht. 50 deelnemers 
 
De verkiezing van de Fryske Pleats fan it Jier 2013 | 11 
oktober | Garyp | Boerderijenstichting Fryslân 
Bekendmaking van de winnaars. Het thema voor de 
verkiezing was hergebruik: het geven van een nieuwe 
functie aan de oude boerderij. 125 deelnemers. 
 
Verkiezing van Dé Boerderij van 2013 | 30 januari 2014 
| Niehove | AEN 
Bekendmaking van dé boerderij van 2013 tijdens de 
feestelijke afsluiting van het jaar van de Boerderij.  
 

 



Activiteiten over verwante onderwerpen 
 
Cursus 'Moestuinieren' | voorjaar | Maarkels Landschap, 
ook bij Stichting IJsselhoeven 
Informatie over en de praktijk van moestuinieren in een 
aantal bijeenkomsten, soms in het veld. Met een 
‘smaakworkshop‘.  50 deelnemers.  
 
‘Te stolp gaan’ | 21 en 22 september | Noord-Holland | 
Vrienden van de Stolp, Cultuurcompagnie Noord-Holland 
Een fietsroute langs stolpboerderijen, met West-Friese 
streekproducten en West-Friese muziek. 160 deelnemers. 
 
Slachtdag ‘Kom op visite op De Oldenhave' | 16 novem-
ber | Doesburg | Stichting IJsselhoeven  
Programma rond de slacht en het leven op de IJsselhoe-
ve.  Varken aan de ladder, proeverij van vergeten gerech-
ten. 300 bezoekers. 
 


