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Activiteitenplan Boerderijenstichting Zeeland (BSZ) 2022 
 

Activiteiten vloeien voort uit de doelstelling van onze stichting: 

De BSZ wil samen met eigenaars en bewoners zorgen dat de karakteristieke Zeeuwse boerderijen, erven en bijbehorende gebouwen 

voor de toekomst behouden blijven, mede in relatie tot het omliggende landschap.  

 

Voor waardevolle boerderijen die hun agrarische functie 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. 

Bedrijfsgebouwen die hun agrarische functie geheel of deels verliezen lopen bij een herbestemming het risico veel van hun 

karakteristieke uitstraling te verliezen. De BSZ zoekt naar verantwoorde mogelijkheden voor herbestemming van deze gebouwen. 

 

De BSZ denkt kritisch mee bij het tot stand komen van bestemmingsplannen en welstands-verordeningen.  

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. 

 

De BSZ heeft daarnaast als doel het bewustzijn vergroten voor de waarde van ons historisch agrarisch erfgoed. 

 

Positionering en krachtenbundeling: 

Binnen de Zeeuwse samenleving constateren wij dat de BSZ een toenemende 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 ernaar om door middel van landelijke krachtenbundeling regio overstijgende zaken nationaal te 

regelen. Hiertoe wordt samengewerkt binnen Agrarisch erfgoed Nederland (AEN) website: www.agrarischerfgoed.nl en binnen de 

Zeeuwse Erfgoed Coöperatie 

De Provincie Zeeland heeft, als belangrijke subsidiegever voor vrijwilligersorganisaties actief in het cultureel erfgoed, bepaald dat die 

organisaties vanaf 2021 projectmatig moeten samenwerken om voor provinciale (project) subsidie in aanmerking te komen. 

Het doel hiervan is continuïteit van kennis en kunde borgen door te sturen op samenwerking. Om die reden is bepaald dat 

organisaties niet meer individueel subsidie kunnen aanvragen, dat moet gezamenlijk gebeuren. Ook worden geen instandhouding 

subsidies meer verstrekt, enkel nog activiteiten of projectsubsidies.  

Voor de BSZ 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.  

Overigens is de samenwerking geen belemmering voor het werven van eigen donateurs en sponsorinkomsten. 

  

Werkzaamheden en activiteiten 2022. 

• PROJECT BOERDERIJREGISSEUR.  

Dit project wordt uitgevoerd door de BSZ waarbij door de Provincie Zeeland een subsidie is verstrekt. Minimaal 15 boerderij-

eigenaren worden door de regisseur ondersteund bij het behoud en doorontwikkeling van hun historische boerderij.  

 Het advies en de ondersteuning zijn divers van aard, zoals het nagaan van financiële regelingen, het ondersteunen van de eigenaar 

bij de ruimtelijke planvorming en het opzetten van een exploitatiemodel voor een of meerdere erfonderdelen.  

Voorwaarden voor deelname zijn onder andere dat de boerderij geplaatst is op de lijst van cultuurhistorisch waardevolle boerderijen 

van provinciaal belang en dat de planvorming een complex vraagstuk inhoudt.  

In 2021 zijn de eerste eigenaren ondersteund. Het project loopt in 2022 verder. 

 

• ACTIE NEMEN OP MELDINGEN  

Ongewenste ontwikkelingen worden opgepakt wanneer we deze zelf constateren of deze binnenkomen via het meldpunt van 

Erfgoed Zeeland. Op het meldpunt komen jaarlijks ook tientallen vragen binnen waar de kennis van de BSZ gevraagd wordt op het 

gebied van subsidies, ruimtelijke ordening en de inrichting van streekeigen erven. Daarnaast weten eigenaren de BSZ hier te vinden 

voor ‘vraag en aanbod’: mensen die iets zoeken of iets in de aanbieding hebben zoals muurankers, gevelstenen etc. Alle 

binnenkomende zaken worden opgepakt. 
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• WERKZAAMHEDEN BINNEN DE ZEEUWSE ERFGOED COÖPERATIE EN AGRARISCH ERFGOED NEDERLAND. 

Deelgenomen wordt aan het overleg, voorbereiding en deelname aan thema- en contactdagen en deelname aan werkgroepen.  

In 2022 wordt samen met andere erfgoedorganisaties het PROJECT ‘HOUT’ uitgevoerd. Op een passende plek wordt een bijeenkomst 

georganiseerd waar een molen, boerderij en haven bij elkaar liggen om presentaties te kunnen geven hoe in het verleden met hout 

gewerkt werd in molen, boerderij en schip. Het project wordt mede mogelijk gemaakt via een subsidie van de Provincie Zeeland.  

 

• DIGITALISERING FOTOARCHIEF 

We werken aan digitalisering van foto’s en dia’s van Zeeuwse boerderijen, behouden deze zo voor de toekomst en maken het 

materiaal toegankelijker. Voor dit project is een financiële bijdrage ontvangen van het Themafonds Erfgoedvrijwilligers bij het 

landelijk fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds. In 2021 is een start gemaakt, het project loopt in 2022 verder. 

 

• COMMUNICATIE EN PR OPTIMALISEREN 

Nu de jaarlijkse subsidie van de Provincie Zeeland is vervallen, is het nog meer dan voorheen noodzakelijk andere geldbronnen te 

vinden om ons werk te kunnen blijven doen. 

We maken de brochure en website up-to-date, zetten een facebook pagina op en gaan aan de slag om nieuwe donateurs of 

sponsoren te werven. We maken ons werk zichtbaar en geven voorlichting door middel van stands, nieuwsbrieven, een 

voorlichtingsavond voor wethouders en mantel-zorgwerkers en deelname aan erfgoeddagen. 

 

• DONATEURSEXCURSIE 2022 

Net als voor de coronaperiode staat weer de jaarlijkse donateursexcursie op de agenda, een mooie route langs oude en nieuwe 

boerderijen en erven. De excursie is dit jaar op Walcheren. 

 

• CURSUS ZEEUWSE BOERDERIJEN 2022 

Ook de jaarlijkse boerderijencursus zal weer op de agenda worden opgenomen. De locatie is dit jaar Noord-Beveland.  

• PROJECT BOERDERIJTUINEN EN BIODIVERSITEIT 

Op kwekerij de Sluishoek in Borsele zal een avond verzorgd worden over (het aanleggen van) oorspronkelijke boerderijtuinen. 

 

• ERFTROFEE 

Samen met St. Landschapsbeheer Zeeland en ZLTO wordt elk jaar een Erftrofee uitgereikt. Om de drie jaar is de BSZ aan de beurt 

voor het bepalen wie dit jaar hiervoor in aanmerking komt. Het geldbedrag voor de winnaar komt tot nu toe ten laste van het 

Johanna van Embden Butler fonds. In 2023 is de BSZ weer aan de beurt. In 2022 zal onderzocht worden of de Provincie Zeeland hier 

ook een financiële bijdrage aan wil leveren. 

 

Activiteitenkalender 2022 

 Datum, tijd Plaats 

Donateursexcursie 13 mei, 13.00 uur Start Nieuw- en St. Joosland 

Boerderijtuinen  1 juli , 19.00 uur Borsele 

Cursus Zeeuwse Boerderijen 5,12,15 oktober Noord Beveland 

 

Activiteiten in ontwikkeling 

• 2022: Project ‘Hout’. Presentaties op locatie over houtgebruik in molen, boerderij en schip. 

• 2022: Vertoning film ‘Zorg voor Doy’ voor wethouders en mantelzorg-medewerkers 

• Organisatie van een symposium met als thema: “Daken en duurzaamheid”. 

• Zichtbaar maken van informatie over de Zeeuwse (TOP)-erven, gebruik makend van moderne technieken, 

bestaande routes en bebording.  

 

Boerderijstichting Zeeland 

April 2022. 
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