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Voorlopig activiteitenplan Boerderijenstichting Zeeland vanaf 2017 
 
1. De doelstelling van de Boerderijenstichting is: 
 
I. Het behouden van de karakteristieke verschijningsvorm van de Zeeuwse boerderijen, 

Hun erven en aanverwante gebouwen, mede gezien de relatie tot het omliggende 
landschap; 
 

II. Het zoeken naar mogelijkheden om deze boerderijen als agrarische bedrijfsgebouwen 
te laten functioneren. 

 
III. Het zoeken naar verantwoorde mogelijkheden van herbestemming van die gebouwen; 
 
IV. Het bevorderen van een goede streekeigen bouwstijl. 
 
V. Het beïnvloeden van beleid ten opzichte van bovenvermelde punten 
 
Ad I In onze provincie zijn nog tal van gave karakteristieke boerderijen of gebouwen 

overgebleven, waard om behouden te blijven. Sommige hebben al een beschermde 
status. De objecten die dat niet hebben, zouden deze moeten verkrijgen.  

 
Ad II Voor waardevolle boerderijen die hun agrarische functie hebben behouden, doch ten 

behoeve van de gewijzigde bedrijfsvoering meer of minder ingrijpende aanpassingen 
moeten ondergaan, dient gezocht te worden naar een renovatie die uit oogpunt van 
zowel doelmatigheid als van een authentiek/karakteristiek uiterlijk verantwoord is. 

 
Ad III Bedrijfsgebouwen die hun agrarische functie geheel of gedeeltelijk verliezen lopen bij 

een herbestemming het risico veel van hun karakteristieke vorm en van hun uitstraling 
te verliezen. Nog ingrijpender is het soms als zij als woonboerderij worden ingericht. 

 
Ad IV Voor het stichten van nieuwe gebouwen bij een bestaand complex en voor totale 

nieuwbouw dient een karakteristieke verschijningsvorm te worden ontwikkeld, 
passend in de streekeigen bouwstijl. 

 
Ad V De stichting stelt zich ten doel een volwaardige discussiepartner te zijn bij het tot stand 

komen van streekplannen, bestemmingsplannen en welstandsverordeningen op de 
hierboven aangegeven terreinen. Daarnaast zal de stichting gevraagd en ongevraagd 
haar mening geven over beleidsnota’s die de doelstellingen van de stichting raken, 
zoals de Cultuurnota en nota’s betreffende leegstand op het platteland. Indien nodig 
zal ook op Rijksniveau aandacht worden gevraagd voor haar doelstellingen. 

 



 
        2.  Positionering en krachtenbundeling 
         

Binnen de Zeeuwse samenleving constateren wij dat de Boerderijenstichting Zeeland 
steeds meer bekendheid geniet. Er wordt door gemeenten en particulieren regelmatig 
advies gevraagd over agrarisch cultureel erfgoed  mede in het kader van bovenstaande 
doelstellingen. 
 
De Boerderijenstichting streeft er naar om door middel van landelijke 
krachtenbundeling regio overstijgende zaken nationaal te regelen. Hiertoe wordt 
samengewerkt binnen de AEN (Agrarisch erfgoed Nederland); website: 
www.agrarischerfgoed.nl 

 
SCEZ 
Als gevolg van verkennende besprekingen in 2015/2016 wordt gestreefd naar een 
vernieuwde opzet van de samenwerkingsverbanden binnen en met de SCEZ (Stichting 
Cultureel Erfgoed Zeeland) Deze besprekingen hebben een impuls gekregen bij de 
vaststelling van de Provinciale Cultuurnota 2017-2020 om te streven naar een 
Erfgoedhuis Zeeland. 
Voor de Boerderijenstichting biedt deze krachtenbundeling kansen op het gebied van 
ondersteuning, scholing en deskundigheidsbevordering, samenwerkingsprojecten, 
archiveren en behoud van kennis, verbetering van de communicatie, digitale 
ondersteuning en afstemming. Voor zover nu te overzien zal hierbij worden 
samengewerkt binnen de SCEZ clusters Erfgoed en Ruimte en Erfgoed en Publiek. De 
samenwerking zal gezien vanuit de BSZ bottom up plaatsvinden en mag geen 
belemmering vormen voor het werven van donateurs en sponsor inkomsten  
  

3.  Werkzaamheden in uitvoering 
 
In dit hoofdstuk wordt een korte omschrijving van activiteiten gegeven. Bij enkele activiteiten 
kan aangegeven worden welke kosten daarmee gemoeid zijn. Waar geen kosten genoemd 
worden gaat het met name om inzet van bestuursleden. Kosten maken deel uit van de 
bestuurskosten. 
 
Voortzetten bekende activiteiten: 
- Activiteiten in het kader van de AEN (lidmaatschap, participatie bestuur en overige 

bijeenkomsten, deelname landelijke projecten). Kosten in 2017: € 1.000. 
- Het continueren van de cursus ’Streekeigen erven’ in samenwerking met SLZ en ZVU. 
- Het geven van voorlichting door middel van stands, nieuwsbrieven, website, 

documentaires artikelen en deelname aan erfgoeddagen. Kosten in 2017: € 1.000. 
- Organiseren van activiteiten voor donateurs: voorlichtingsavond o.a. over 

verzekerbaarheid gebouwen; jaarlijkse regio-excursie. Kosten in 2017 € 1.000. 
- Externe adviesfunctie voor boerderijen die aangekocht worden door beherende 

organisaties, zoals Het Zeeuwse Landschap en (semi) overheden. 
- Het ontwikkelen en stimuleren van beleid. 
- Het becommentariëren van voorgenomen plannen van Rijk, Provincie en Gemeenten 

door middel van inspraakrondes en brieven. 
- Aandacht vragen voor boerenerven en biodiversiteit. 
- Deelname en organisatie erftrofee of een vervanger daarvan. 
- Adviseren particulieren over monumentale aspecten van gebouwen. 
- Medewerking verlenen aan een project in opdracht van de Provincie Zeeland om tot een 

aantal provinciaal beschermde boerderijen te komen. 
 
 



 
 
Geplande nieuwe activiteiten: 
- Jaarlijks toekennen van publieksprijs behoud agrarisch erfgoed. Kosten in 2017 € 1.000. 
- Het in samenwerking met anderen ontwikkelen van activiteiten in het kader van het 

Europees jaar van het cultureel erfgoed (2018). 
- Werkzaamheden als gevolg van clustering (voorbereiding gezamenlijke symposia, 

deelname aan themadagen, clusteren onderdelen bestaande activiteiten, enzovoorts). 
 
Gewenste activiteit op langere termijn: 
- Onderzoek naar en realisatie van digitalisering archieven BSZ en bestuursleden.  


