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Activiteitenplan Boerderijenstichting Zeeland (BSZ) 2023 
 

Werkzaamheden en activiteiten 2023 
• 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 en 2022 zijn de eerste eigenaren ondersteund. Vier projecten zijn volledig afgerond Het project 

loopt in 2023 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. 

 

• 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.  

• 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, begin 2023 moeten nog 3 sledes dia’s verwerkt worden. 

• CURSUS ZEEUWSE BOERDERIJEN WORDT AANGEPAST NAAR PRESENTATIES IN DE REGIO. 

De boerderijencursus die eerder jaarlijks werd gehouden is vanwege gebrek aan belangstelling in 2022 

niet doorgegaan. Het gebrek aan belangstelling komt mogelijk omdat SLZ een vergelijkbare cursus 

heeft georganiseerd in maart. Ook kan de hoogte van het cursusgeld (€ 75) of de locatie mogelijk een 

belemmering geweest zijn. In 2023 zal de cursus niet meer in deze vorm worden aangeboden. In plaats 

hiervan zal een presentatie over streekeigen erven of boerderijtuinen voor een bepaalde regio worden 

georganiseerd. 
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• PROJECT OUDE AGRARISCHE GEWASSEN EN BIODIVERSITEIT 

In 2023 zal een avond voor donateurs en overige belangstellenden georganiseerd worden over oude 

agrarische gewassen en biodiversiteit. Nog onderzocht wordt of dit eenmaal op een centraal gelegen 

plaats, of meerdere keren op verschillende locaties zal worden georganiseerd. 

• 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 en 2023 wordt bovendien  onderzocht of de Provincie Zeeland hier ook een 

financiële bijdrage aan wil leveren. 

• REGIOVERTEGENWOORDIGING OPTIMAAL HOUDEN. 

De regiovertegenwoordigers voor Schouwen-Duiveland en Tholen zijn helaas genoodzaakt te stoppen 

met hun werkzaamheden voor de BSZ;  andere regiovertegenwoordigers worden gezocht. 

 

• PUBLIC RELATIONS ( PR)  OPTIMALISEREN 

In 2022 zijn de belangrijkste zaken die de BSZ op pr-gebied heeft gedaan 

I. Presentje aan alle donateurs 

II. Het maken en verspreiden van een nieuwe brochure 

III. Informatie sturen naar onze donateurs: Jaarverslag 2021 BSZ , activiteitenplan 2022, jaarverslag 

2021 Boerderijenfonds en de nieuwe brochure 

IV. Donateursexcursie 

V. Lezing boerderijtuinen in samenwerking met kwekerij Sluishoek 

VI. Presentatiedag Zeeuws Hout Arnemuiden 

VII. Aanwezigheid bij evenementen: uitreiking Erftrofee Vogelwaarde, fruitpersdag Kraaghoeve 

Terneuzen, 65 jaar Steltkluut Ossenisse, Kom Erbij Festival Hulst 

VIII. De website, Facebook en Instagram actueel gehouden 

 

Omdat we vanaf 2022 geen vaste jaarlijkse subsidie meer krijgen van de provincie zijn we sterk 

afhankelijk geworden van samenwerking met andere Erfgoedorganisaties. Alleen bij het uitvoeren van 

gezamenlijke projecten wordt nog subsidie door de provincie verleend. Andere inkomsten komen uit de 

projecten van de boerderijregisseur, subsidies van  instellingen b.v. het Prins Bernhard Cultuurfonds, 

donateursbijdragen en giften. 

De doelen op pr-gebied zijn meer naamsbekendheid voor de BSZ en mede door een goede PR extra 

inkomsten te kunnen verwerven. Dit alles uiteraard om de doelstellingen van de BSZ te kunnen blijven 

uitvoeren. 

Concrete doelstellingen PR 
I. Minstens één activiteit voor een breed publiek, dit kan zijn b.v. een symposium of dag 

georganiseerd door alleen de BSZ of in samenwerking met andere erfgoedorganisatie. 

II. Minstens bij twee activiteiten van andere instellingen aanwezig zijn met een stand van de BSZ. 

III. Inkomsten uit donateurs vergroten: bijdrage handhaven op € 25. Bestaande donateurs weten te 

behouden en nieuwe werven. Streven aantal donateurs eind 2023 naar 100. 
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IV. De website, facebook en Instagram op elk moment van de relevante informatie voorzien, actueel 

houden en visueel aantrekkelijk maken. 

V. Onderzoeken via ZEC of de provincie (Erfgoed Zeeland) op PR-gebied iets voor ons kan betekenen. 

VI. Naamsbekendheid: bij afronden van een project van de boerderijregisseur dit aan een breed 

publiek bekend maken, bijvoorbeeld via een symposium en melding op de website 

VII. Naamsbekendheid: bij cursus, lezing of symposium een artikel in een plaatselijk blad geplaatst 

krijgen. 

De doelgroep waarop we onze PR-activiteiten richten zijn eigenaren van boerderijen in de ruimste zin 

van het woord en anderen die het behoud van het agrarisch erfgoed ondersteunen. 

Activiteitenkalender 2023 

Activiteit Wanneer ⚫ 

Donateurs werven: brochures verspreiden onder de doelgroep en in 

openbare gebouwen (bibliotheken, dorpshuizen etc.) 

Jan-juni 

Erftrofee 2023:  

- subsidie Provincie aanvragen    

- aanleveren kandidaten naar Karel 

- uitkiezen winnaar 

- uitreiken trofee 

 

Januari-mei 

 

 

Aug-sep 

Presentatie over streekeigen erven of boerderijtuinen voor donateurs en 

belangstellenden. 17 maart in Schore voor beperkt publiek. In najaar elders, 

op nog te bepalen locatie.  

 

17 maart  

 

sep-okt 

Donateursexcursie 12 mei 

Presentatie afgeronde projecten  boerderijregisseur, voor donateurs en 

belangstellenden. Dit gecombineerd met 

5 oktober 

presentaties over realiseren zorgwoningen in boerderijen, filmvertoning Zorg 

voor Doy. Voor ambtenaren, bestuurders, zorgmedewerkers 

 

Lezing ‘Veranderingen in het Landschap’. Locatie: kerk van Baarland 27 september 

Presentatie oude landbouwgewassen en biodiversiteit, voor donateurs en 

belangstellenden. Mogelijk samen met molenstichting. 

 

Na de zomer 

Stand bij dag Stichting Land van Axel (landbouwwerktuigen uit Axels 

museum) 

September 

Website actueel houden en aantrekkelijk. Doorlopend 

Facebook en Instagram actueel houden en aantrekkelijk Doorlopend 

• Wanneer de datum van een symposium bekend is dit doorgeven aan de ZEC. 


