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Voorwoord

In dit jaarverslag vindt u een overzicht van 
onze voornaamste activiteiten van 2016.

Samenwerking
In 2016 zijn we gestart met de intensivering van 
de samenwerking met instanties binnen het 
cultureel erfgoed op provinciaal en landelijk 
niveau. Dit gebeurt onder de paraplu’s van de 
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) en de 
stichting Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN). 
Zowel provinciaal als landelijk trekken we 
gezamenlijk op als het gaat om belangen-
behartiging, beleidsbeïnvloeding en voorlichting. 
Zo hebben wij gezamenlijk voorkomen dat de 
regie voor Rijksmonumentale gebouwen bij de 
dienst Belastingen plotseling en zonder overleg 
drastisch werd gewijzigd met ingang van 2017. 
Ook werken wij in adviserende zin mee aan de 
provinciale inventarisatie van historische 
boerderijen. Hierover kunt u in dit verslag meer 
lezen.

Behoud van erfgoed
Onze belangrijkste taak is het behouden van het 
gebouwde erfgoed en het landschappelijk aan-
zien van onze boerderijen. Daarvoor geven wij 
adviezen aan eigenaren, gemeenten en overige 
overheden op het gebied van herbestemming, 
behoud en het volwaardig meenemen van cul-
tuurhistorische belangen bij afwegingen die in de 
ruimtelijke ordening gemaakt worden.

Dit doen wij door middel 
van goed contact met 
eigenaren en het organi-
seren van inhoudelijke 
symposia. In 2016 heeft 
het symposium Beeld-
bepalende boerderijen 
voor de toekomst ruime 
aandacht gekregen van 
beleidsmakers, politici 
en eigenaren. Zie verder 
een kort verslag van deze bijeenkomst.

Vrijwilligersorganisatie
Onze stichting verricht al haar werkzaamheden 
volledig op basis van vrijwilligheid. Naast ons 
bestuur, met in elke regio een vertegenwoordiger, 
hebben wij ook een team van een drietal archi-
tecten, die desgevraagd voorlichting geven over 
herstel of behoud van beeldbepalende boerde-
rijen. Ook zijn er mensen die voorlichting geven 
op bijeenkomsten en daar ondere andere stands 
bemensen. Wij zijn aan al deze vrijwilligers veel 
dank verschuldigd.

Sponsoren en donateurs
Ook dit jaar konden wij weer op onze grotere 
sponsoren en donateurs rekenen. Zij maken 
het mede mogelijk dat wij voldoende middelen 
hebben om ons werk te doen. Ook de jaarlijkse 
waarderingssubsidie van de Provincie Zeeland   >



Achtergrond
Elk jaar organiseert de BSZ een symposium, niet 
alleen voor haar donateurs, maar ook voor over-
heden en andere instanties die een rol spelen of 
kunnen spelen bij het in stand houden van monu-
mentale of beeldbepalende boerderijen.

Voor het symposium in 2016 werden de Zeeuwse 
gemeenten uitgenodigd om mee te denken over 
de toekomst van beeldbepalende (voormalige) 
boerderijen in Zeeland en zeker ook over de 
boerderijen binnen de eigen gemeentegrenzen. 
Mede reden daartoe is de nieuwe Omgevingswet 
die in 2018 in werking treedt. In deze wet is 
geregeld dat de gemeenten een grotere rol gaan 
spelen bij de instandhouding en herbestemming 
van leegkomende Zeeuwse boerderijen, terwijl 
ook eigenaren/gebruikers van beeldbepalende 
boerderijen met de wet te maken krijgen.

gemeente Borsele over de betekenis en de 
ervaringen met de komende Omgevingswet 2018, 
voor met name het buitengebied en de moge-
lijkheden die deze wet biedt voor (beeldbepalen-
de) gebouwen. De gemeente Borsele is namelijk 
aangewezen als pilotgemeente en heeft dus al 
enige ervaring. Uit het verhaal van Schenk kwam 
duidelijk naar voren dat de gemeenten door de  
wet een grotere stem in de besluitvorming bij de 
inrichting van het buitengebied krijgen.

Vervolgens vertelden Berit Sens en Patrick 
Broekhuis, beleidsmedewerkers bij de Provincie 
Zeeland, over het voornemen van de Provincie om 
ruim 400 boerderijen in Zeeland als beeldbepa-
lend aan te wijzen. Met name de gekozen criteria 
waaraan de boerderijen moeten voldoen, werden 
duidelijk gemaakt. Hierbij gaat het niet alleen om 
oude boerderijen uit de vorige eeuwen, maar ook 
om boerderijen die gebouwd zijn na de ramp of 
tijdens ruilverkavelingen. De aanwijzing zal in 
goed overleg met de eigenaren/gebruikers en 
onze stichting gebeuren.

Discussie over al dan niet behoud
Na de pauze gaven onze bouwkundige adviseurs 
Kees de Jonge en Levien de Putter een fraaie pre-
sentatie van een groot aantal boerderijen. Zowel 
nieuwe als oude, met verschillende bouwstijlen, 
passeerden de revu, onder de titel Redt het om-
gevingsplan de beeldbepalende boerderijen? 

Vervolgens werd (met beeld) aan de aanwezigen 
25 heel diverse boerderijen voorgelegd en werd 
per boerderij de vraag gesteld of deze behouden 
moest blijven of juist niet. Er ontstond een 
boeiende discussie, waarbij de meningen         >

geeft ons een stimulans om door te gaan. 

Eind 2016 werden we verblijd met een legaat van 
een bijzondere dame uit Amsterdam. Dit legaat 
zal worden aangewend voor een fonds waaruit 
we activiteiten betalen die rechtstreeks ten goede 
komen aan boerderijbezitters.

Kortom, wij hopen met al deze activiteiten een 
bijdrage te leveren aan de waardevolle cultuurhis-
torie van Zeeland.

Johanna Boogerd-Quaak
Voorzitter

Symposium Beeldbepalende boerderijen

Op 2 juni 2016 heeft de jaarlijkse donateursex-
cursie plaatsgevonden. Zo’n 45 donateurs hebben 
deelgenomen aan een rondrit door West-Zeeuws-
Vlaanderen, waarbij onze bestuursleden Gerard
Smallegange en Jaap van Wijck een interessante 
toelichting gaen bij verschillende fraaie monumen-
tale boerderijen en gebouwen. 
 
De excursie startte bij hoeve Het Klinket van de 
familie Verhage te Schoondijke. Deze donateur-
sexcursies zijn er niet alleen om de contacten 
met onze donateurs te onderhouden, maar ook 
om aan te geven hoe monumentale boerderijen 
hersteld kunnen worden en behouden kunnen 
blijven.

Donateursexcursie 2016

Behoud van beeldbepalende boerderijen
Het symposium Beeldbepalende boerderijen 
behouden voor de toekomst werd gehouden in 
restaurant Landlust te Nieuwdorp op donderdag 
13 oktober. Deze voor horeca omgebouwde 
boerderij paste goed bij het symposium, als mooi 
voorbeeld van behoud. 

Na de opening door onze voorziter Johanna Boog-
erd vertelde wethouder Ad Schenk van de

De BSZ is één van de elf deelnemers in het Meld-
punt Erfgoed Zeeland. Bij dit meldpunt kunnen 
mensen of instellingen hun zorg kenbaar maken 
over bijvoorbeeld de vervallen staat van beeld-
bepalende gebouwen of landschapselementen.

Rol van de BSZ
Wanneer een dergelijke melding betrekking heeft 
op een boerderij of een element in het buitenge-
bied geeft onze vertegenwoordiger in het bestuur 
van het Meldpunt deze melding door aan de 
regiovertegenwoordiger van de BSZ, afhankelijk 
van het gebied waar het gebouw of het element 
zich bevindt. Hij of zij gaat ter plaatse kijken en 
maakt een rapportje dat doorgegeven wordt aan 
het Meldpunt. Ook neemt de regiovertegenwoor-
diger contact op met de eigenaar of gebruiker en 
in een aantal gevallen heeft dat ertoe geleid dat 
de BSZ een advies kon geven over herstel van het 
gebouw. 

Platform
Ook vervult het Meldpunt steeds meer de functie 
van platform tussen de elf organisaties onderling 
en tussen hen en de Stichting Cultureel Erfgeod 
Zeeland (SCEZ) om gezamenlijke belangen te 
bespreken. Het is zinvol om als vrijwilligersorgani-
satie zo efficiënt mogelijk te werken, mede omdat 
de Provincie Zeeland minder subsidiegelden te 
besteden heeft.

Meldpunt Erfgoed Zeeland
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behoorlijk verdeeld bleken te zijn over de vraag 
wat mooi is en wat lelijk.

De conclusie was dan ook dat het nog niet zo 
eenvoudig om tot een eensluidend oordeel te 
komen. 

Goede bijdrage
Om 17.00 uur werd met een hapje en drankje 
deze heel goed geslaagde bijeenkomst afgesloten, 
waarbij niet alleen onze donateurs, maar zeker 
ook vertegenwoordigers van de verschillende ge-
meenten en andere instanties mooie indrukken en 
achtergronden van de nieuwe omgevingswet, de 
kenmerken van beeldbepalende gebouwen en wat 
mooi of lelijk is, mee naar huis konden nemen. 

Vanuit de BSZ hopen wij dat de boeiend gepre-
senteerde inleidingen aanleiding zullen zijn voor 
een goede invulling van de omgevingswet in al 
onze Zeeuwse gemeenten en dat daardoor veel 
beeldbepalende boerderijen behouden kunnen 
blijven voor de toekomst.  

Op 24 september 2016 werd de Erfgoeddag in 
het Landschap gehouden in Retranchement, 
Zeeuws-Vlaanderen. De organisatoren Stichting 
Landschapsbeheer Zeeland, Stichting het 
Zeeuwse Landschap en de Stichting Cultureel Erf-
goed Zeeland waren erg tevreden over de leuke 
en gezellige dag.

Het evenement keert elk jaar terug en laat de 
samenhang tussen natuur, erfgoed en landschap 
zien. In en rond de gebouwen, de boomgaard en 
de akkers werden allerlei activiteiten aangeboden 
voor jong en oud, met een combinatie van ont-
dekken, zien en vooral doen.

Provinciaal belang
In april 2016 zijn Stichting Cultureel Erfgoed 
Zeeland (SCEZ) en Stichting Landschapsbeheer 
Zeeland (SLZ) gestart met het project Inventa-
risatie cultuurhistorisch waardevolle boerderijen 
van provinciaal belang. De werkzaamheden die 
worden uitgevoerd in opdracht van de Provincie 
Zeeland zullen over een periode van twee jaar 
uitgespreid worden en betreffen het inventaris-
eren van ruim vierhonderd boerderijcomplexen 
met hoge cultuurhistorische waarden. Voor de 
inventarisatie zijn vrijwilligers van de SCEZ en SLZ 
ingeschakeld.

Leo Faase is één van die vrijwilligers 
en brengt hieronder verslag uit van de 
werkzaamheden. Zijn vrouw, Ida Dooren-
weerd, maakte foto’s. 

Waarom inventariseren?
Boerderijen zijn het cultureel erfgoed van het 
buitengebied. Maar er verdwijnen steeds meer 
boeren en dan rijst al snel de vraag wat we 
moeten doen met al die overtollige gebouwen, die 
bovendien bemeten zijn op de technologie van

In mei 2016 vond er weer een boerderijencursus 
plaats. Deze cursus wordt jaarlijks georganiseerd 
in samenwerking met de Zeeuwse Volks-
universiteit (ZVU), Stichting Landschapsbeheer 
(SLZ) en de BSZ. Er deden zeventien mensen 
mee. De cursus behelsde twee avonden.
 
Op de eerste avond, verzorgd door Gerard Smal-
legange, werd er informatie geboden over ken-
merken van boerderijen aan de hand van een 
diapresentatie. 

Op de tweede avond gaf SLZ voorlichting over 
erfinrichting en groen.

Daarnaast was er nog een zaterdagochtend 
waarop twee boerderijen werden bezichtigd: Hof 
Nieuwlandsrust in Nieuw- en Sint-Joosland en Hof 
Oranjepolder in Arnemuiden.

een andere tijd. Verpaupering of bedrijfssloop 
dreigt. De Provincie is er niet gerust op. De tradi-
tionele Zeeuwse boerderijen zijn beeldbepalend 
voor het oude cultuurlandschap en spelen een rol 
in de aantrekkingskracht van ‘Zeeland vakantie-

Tijdens de Erfgoeddag bemandden vrijwilligers 
van Boerderijenstichting Zeeland een stand, om 
zo het werk van de stichting onder de aandacht 
te brengen.

Erfgoeddag in het LandschapBoerderijencursus Inventarisatie historische boerderijen



land’. Vandaar de inventarisatie, die antwoord 
moet geven op de vraag hoe het met de 
boerderijen is gesteld. Dus zijn we gewapend met 
vragenlijsten de boer opgegaan voor een nieuwe 
momentopname. Voor ons is dat een heel leuke 
ervaring.

Niet allemaal boeren
De boer opgaan, dat is maar betrekkelijk. Van de 
iets meer dan dertig boerderijen die wij intussen 
bezocht hebben, waren er nog maar twee fulltime 
in bedrijf. Vijf boerderijen hadden een alternatieve 
functie in de recreatieve sector. De meeste boer-
derijen zijn woonboerderijen geworden met nog 
maar weinig en meestal geen relatie met de oor-
spronkelijke functie. Een paar zijn nog bewoond 
door de intussen gepensioneerde boer of door zijn 
kinderen. Zo zien we een verschuiving van boeren 
naar buitenlui.

Hoge kosten
Het zijn meestal niet de kleinste boerderijen die in 
de inventarisatie zijn opgenomen en dat betekent 
dat de meeste eigenaren voor hoge kosten staan 
bij onderhoud of meer ingrijpende restauraties. 
Voor de meeste eigenaren, boer of niet, is dat niet 
zonder meer op te brengen. 

Restauratie van een rieten dak kan € 115,- per 
vierkante meter kosten en dan ben je toch al 
gauw een ton kwijt. Dat verklaart ook wel dat 
sommige boerderijen er wat uitgeleefd uitzien, 
het asbest nog niet overal vervangen is en dat er 
aan het uiterlijk soms merkwaardig gerommeld is. 

En als je al de stoute schoenen aantrekt en wilt 
vernieuwen, dan ben je, voor je begint, al gauw 
duizenden euro’s kwijt aan vergunningen en 
milieu- en grondonderzoeken en zo minstens een 
jaar verder. De beste koolteervervanger? Iedereen 
heeft zijn eigen recept.

Juweeltjes
Maar al met al blijft er nog heel wat te genieten 
over en steken eigenaren veel energie in een zo 
verantwoord mogelijk onderhoud van hun eigen-
dom. En ook dat levert mooie plaatjes op: van de 
muizenoortjes, de makelaars, de herstelde têêl- 
en kousentunen... De nutstuin is op de terug-
tocht, maar de siertuinen liggen er prachtig bij en 
de beplanting is goed onderhouden. Nog steeds 
zijn de boerderijen met hun erven juwelen in het 
Zeeuwse land.

Leo Faase

bijzonder fraai en bewoonbaar geheel geworden. 
De boerderij in Sint-Maartensdijk betreft een 
woning met gebouwen in matige staat, maar wel 
met veel behouden waardevolle elementen.

Het is enorm boeiend en knap om te zien hoe 
de eigenaren het herstel van hun aangekochte 
gebouwen ter hand nemen en op deze wijze een 
stukje erfgoed tot de oude staat terugbrengen en 
behouden. 

Daarnaast was de BSZ zijdelings betrokken bij 
de sloop of toch het herstel van een monumen-
tale boerderij in Sint-Maartensdijk. De schuur is 
in slechte staat en het riet onderschoten dak is 
gedekt met asbestgolfplaten. De verzekering wil 
de schuur niet meer verzekeren, terwijl het voor 
de eigenaar economisch onrendabel is het schuur-
dak te vernieuwen. Helaas heeft ook hier de over-
heid geen geld beschikbaar om de oude luister te 
herstellen.

Met de tijd mee
Wat opvalt is de variatie in de bouw van de 
Zeeuwse boerderijen. Dat maakt iedere boer-
derij uniek. Maar natuurlijk zijn er ook veel over-
eenkomsten. De helft van de boerderijen die 
we bezochten, hebben 18e-eeuwse of zelfs nog 
oudere wortels. Maar daar is nog maar weinig van 
te zien. Veel boerderijen zijn in de 19e eeuw ge-
bouwd of grondig gemoderniseerd en dat 
betekent een symmetrische gevelindeling en een 
centrale gang met de deur in het midden.

Vooral in de roedeverdeling van de ramen is 
goed te zien dat boeren met hun tijd meegingen. 
Moesten de ramen vernieuwd worden, dan werd 
de roedeverdeling moderner. De originele 
schuiframen zijn inmiddels vastgezet en de luiken 
zijn verwijderd of staan in de schuur.

Moderne dakramen en -kapellen behoren tot de 
meer hedendaagse vernieuwingen en worden 
graag toegepast. Kelders met opkamers zijn nog 
altijd ruim aanwezig.

Prachtige schuren
Nagenoeg alle schuren hebben dwarsdelen en 
dus grote mennen voor en kleine mennen en 
staldeuren achter. De meeste schuren staan leeg: 
een overweldigende ruimte met prachtig dekbalk-
gebinte waar je stil van wordt. Ankers tussen 
hemel en aarde: met recht de kathedralen van het 
platteland genoemd. Jammer dat vaak de enige 
redding voor die enorme schuren is dat de ruimte 
wordt versleuteld voor alternatief gebruik.

Tholen en Sint-Philipsland
Naast een aantal telefonische verwijzingen ten 
behoeve van onderhoud of herstel van erfgoed, 
zijn ook daadwerkelijk bezoeken gebracht aan een 
tweetal monumentale/beeldbepalende boerderijen 
en wel in Poortvliet en Sint-Maartensdijk.

Met name de monumentale oude, tot originele 
staat herstelde boerenwoning in Poortvliet is een

Werkzaamheden in de regio’s

Aandacht voor details én geheel
De vragenlijst die we hanteren is een goed hand-
vat voor de beschrijving van de boerderijen. Er 
is aandacht voor de details: de gevelindeling, de 
ramen en ruiten. Maar ook voor het geheel: de 
gebouwen, de kleine elementen, het erf en de 
erfbeplanting en de omgeving. Alles vanaf de 
buitenkant gezien en dat is voor ons wel jammer, 
want we zijn natuurlijk benieuwd of er ook van 
het traditionele interieur nog iets is overgebleven.

Gelukkig worden we meestal wel binnen uitgeno-
digd en blijkt de eigenaar een enthousiast 
verteller over zijn of haar boerderij. En met de 
verhalen komen ook de boeken op tafel en niet 
alleen die van Gerard Smallegange. De 
boerderijbezitter is een historicus in de dop.

Walcheren
Op 28 mei was de BSZ aanwezig met een stand 
op de natuur-, landschap- en historiedag op Pop-
kensburg op Walcheren, georganiseerd door SLZ.
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Zuid-Beveland
Op Zuid-Beveland heeft de BSZ bemiddeld tussen 
gemeenten en eigenaren van boerderijen. Daar-
naast heeft de BSZ meegewerkt aan het project 
Beeld-kwaliteitsbeleid van de gemeente Borsele. 

Ook liep er een herbestemmingstraject van een 
waardevolle schuur. 

In het kader van de bestemming tot waardevolle 
boerderij (Provincieplannen) heeft de BSZ een 
aantal boerderijen in onze regio bezocht. 

Het dorp Borssele bestond 400 jaar in 2016 en 
heeft dat uitgebreid gevierd. De BSZ heeft een 
bijdrage geleverd aan de herdenking, met name 
op het gebied van de geschiedenis van de boer-
derijen in de betreffende polders.

Mevrouw J.L.A. Boogerd-Quaak
Voorzitter

De heer J.L. van Gorsel
Vice-voorzitter, bestuurslid Tholen-St.-Philipsland

De heer F.J. Minnaard
Penningmeester

De heer K. Martinet
Bestuurslid Oost-Zeeuws-Vlaanderen

De heer R.J. van der Wekken
Bestuurslid Schouwen-Duiveland

De heer. J. de Regt
Bestuurslid Zuid-Beveland

De heer mr. G.W. Smallegange
Bestuurslid Zuid-Beveland en public relations

De heer J.P. van Wijck
Bestuurslid West-Zeeuws-Vlaanderen, beheerder
website

Mevrouw J. de Koning-van Langeraad
Bestuurslid Noord-Beveland

Mevrouw J. Polderdijk
Bestuurslid Walcheren

Adviseurs:
De heer drs. M.P. van Dintel
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland

De heer ing. C.M.J. de Jonge
Bouwkundig adviseur

Mevrouw drs. B.I. Sens
Provincie Zeeland

De heer mr. J.M.E. Seijdlitz
Adviseur

Afscheid Ko Krijger
Na maar liefst 15 jaar heeft Ko Krijger afscheid 
genomen als bestuurslid voor de regio Zuid-
Beveland. We zullen hem en zijn enorme kennis 
missen.

Algemene bestuurszaken

Gelukkig heeft Jos de Regt zich bereid verklaard 
het stokje van Ko Krijger over te nemen.
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