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Voorwoord

In dit jaarverslag vindt u een overzicht van 
onze voornaamste activiteiten van 2018.

Publieksactiviteiten
Ook in het jaar 2018 hebben we weer publieks-
gerichte activiteiten uitgevoerd, die druk bezocht
werden, zoals u kunt lezen in dit verslag.

Adviezen voor Gemeenten en Provincie
Onze werkzaamheden op het gebied van 
informatie en voorlichting richten zich steeds 
vaker op de overheden. Zo zijn we blij dat we 
meer en meer benaderd worden door Gemeenten
en de Provincie om praktisch advies te geven. 
We geven advies over de monumentale waarde 
van boerderijen en geven informatie over nieuwe 
maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied 
van innovatie, verduurzaming en hergebruik van 
agrarisch gerelateerde gebouwen.

We pleiten nog steeds bij de Provincie om 
Historisch Erfgoed een aparte behandeling te 
geven bij het toekennen van een agrarisch 
bouwvlak, zodat erfgoed niet onnodig wordt 
verwijderd vanwege de behoefte aan doelmatiger 
schuren.

Nieuw subsidiesysteem Rijksoverheid
Dankzij de samenwerking binnen AEN (Agrarisch 
Erfgoed Nederland) hebben we flinke invloed

uitgeoefend op het nieuwe subsidiesysteem van 
de Rijksoverheid. Met name voor het herstel van 
grote gebouwen komt geld beschikbaar. 

Samenwerking met Erfgoed Zeeland
Ook de samenwerking met Erfgoed Zeeland 
(voorheen Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland 
ofwel SCEZ) krijgt steeds verder vorm. We hopen 
daar in 2019 de vruchten van te plukken.

Hartelijk dank! 
Tenslotte wil ik namens het bestuur alle sponso-
ren en subsidiegevers bedanken. Door u worden 
onze werkzaamheden 
mogelijk gemaakt. 

Ook dit jaar hebben we 
weer kleine aanmoedi-
gingssubsidies kunnen 
verstrekken en het is 
leuk om te zien dat 
eigenaren dat zeer 
waarderen.

Zie verder onze website voor meer informatie: 
www.boerderijenstichtingzeeland.nl. 

Vriendelijke groeten,

Johanna Boogerd-Quaak, voorzitter

http://www.boerderijenstichtingzeeland.nl


in gesprek over nieuwe kansen op het platteland. 
Ook benadrukten de aanwezigen de noodzaak om 
met elkaar te blijven praten, al niet ‘om de keu-
kentafel’. 

Voorafgaande aan de voorstellingen in Kamerland 
was er gelegenheid om met elkaar te eten. Daar 
werd zeker op vrijdagavond goed gebruik van ge-
maakt. Niet alleen tijdens de interactieve voorstel-
ling, maar ook gedurende deze maaltijd en met 
name na afloop van de voorstellingen, legden

de gewenste toekomst. Een verhaal dat stevig de 
koers uitzet en verder kijkt dan een postzegel. 

Het initiatief hiervoor mogen we van de overheid 
verwachten, maar niet zonder de betrokkenheid 
van bewoners en ondernemers.

De Boerderijenstichting Zeeland (BSZ) werkt op 
verschillende sporen samen met andere organisa-
ties. De belangrijkste zijn:

Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN)
Aan dit landelijke verband leveren we als afde-
ling een bestuurslid voor het algemeen bestuur 
en incidenteel menskracht bij expertmeetings en 
financiën.

Erfgoed Zeeland
Erfgoed Zeeland (voorheen Stichting Cultureel 
Erfgoed Zeeland, SCEZ) ontwikkelt zich tot een 
erfgoedhuis voor een aantal relevante aan-
gesloten organisaties. Onze stichting levert 
hieraan gratis menskracht en neemt de daarmee 
gepaard gaande kosten voor eigen rekening.

Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ)
Met de SLZ werken we samen als het gaat om de 
organisatie rondom de Erftrofee. Ook de  
Boerderijen- en ervencursus organiseren we 
samen met onder andere de SLZ.

Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie 
(ZLTO)
Voor de Erftrofee wordt ook samengewerkt met 
de ZLTO.

Zeeuwse Volksuniversiteit (ZVU)
De ZVU speelt een belangrijke rol bij het 
organiseren van de Boerderijen- en ervencursus. 

Op 25 en 26 mei 2018 werd de toneeluitvoering 
Boerderij in de buurt gespeeld, in de schuur van 
Land & Zeezicht in Kamperland. Deze theater-
productie is ontwikkeld door Agrarisch Erfgoed 
Nederland (AEN) in het kader van het driejarige 
programma Agrarisch erfgoed en omgeving. De 
voorstelling ging over grote veranderingen op 
het platteland en de gevolgen daarvan voor het 
behoud van het erfgoed. Op meerdere locaties 
in Nederland werd het stuk opgevoerd, steeds in 
nauwe samenwerking met een lokale boerderijen-
stichting of andere plattelandsorganisatie.

Agrariërs versus niet-agrariërs
Het platteland wordt steeds meer een woon- en 
werkomgeving van niet-agrariërs, terwijl de 
impact van de landbouw op de woon- en leef-
omgeving groter is dan voorheen: bedrijven en 
machines zijn groter, er zijn meer dieren en er is 
meer transport van voer en mest. Maar ook de 
belangen van de nieuwe plattelanders zijn ge-
groeid. Zij investeren in een droom: het opknap-
pen en transformeren van een oude boerderij, 
het starten van een nieuw bedrijf of het aanleg-
gen van een bijzondere tuin. Met de toenemende 
investeringen van beide partijen groeit beider 
belang.

Met elkaar in gesprek
Bijzonder was dat het publiek volledig betrokken 
was bij deze theatervoorstelling. Mensen gingen

Theater: Boerderij in de buurtSamenwerking

de bezoekers contact met elkaar. Zo kwam het 
dat mensen die elkaar anders niet tegenkwamen 
of spraken, samen praatten over de toekomst van 
het platteland. Dat was een mooi ‘product’ van dit 
toneelstuk!

Behoefte aan een stevige visie
Voortbouwend op de publieksdiscussies komen wij 
als Boerderijenstichting Zeeland tot de conclusie  
dat visie en regie nodig zijn om het platteland met 
alles wat daarbij hoort, zoals voedselveiligheid, 
ruimtelijke kwaliteit, gezondheid, klimaat, energie 
en het te behouden erfgoed, de goede kant op te 
laten bewegen. 

Die visie moet krachtig zijn als het gaat om het 
formuleren van doelen en om het duiden van de 
richting die we in moeten slaan. Geen visie met 
allerlei regels, maar een visie met een inspirerend 
verhaal. Een verhaal dat klopt, dat het heden met 
het verleden verbindt en weer koppelt aan

In 2018 kregen de heer en mevrouw Schip-
per-Koster de Erftrofee voor hun prachtige 
erf met weiden, dijken en bosschages.

Prachtig erf van d’ Inlaeghe
Op zaterdag 1 september vond de uitreiking van 
de Zeeuwse Erftrofee 2018 plaats op boerderij 
‘d Inlaeghe, Klein Brabant 39 in Waterlandkerkje.
Mevrouw Carla Schönknecht, gedeputeerde van 
de Provincie Zeeland, reikte het ereschildje be-
horend bij de trofee uit aan de heer en mevrouw 
Schipper-Koster. Daarna volgde een rondleiding 
over het prachtige erf van 2 hectare, dat bestaat 
uit weiden, dijken en bosschages. 

Het idee achter de trofee
Deze trofee is een initiatief van Stichting Land-
schapsbeheer Zeeland (SLZ), de Zuidelijke Land-

Zeeuwse Erftrofee 2018



en Tuinbouworganisatie (ZLTO) en Boerderijen-
stichting Zeeland (BSZ). De Zeeuwse Erftrofee 
bestaat sinds 2000. Voorheen ging de prijs naar 
een boerderij of erf, maar vanaf 2017 wordt deze 
jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich op een of 
andere manier zeer verdienstelijk heeft gemaakt 
voor ons onroerend agrarisch cultureel erfgoed. 

Het doel is om met deze blijk van waardering de 
inspanningen van die persoon zichtbaar te maken 
en ook om te laten zien hoe mooi de cultuur-

Op donderdagmiddag 7 juni werden we ont-
vangen met koffie/thee en een bolus door Ria 
Geluk in het watersnoodmuseum in Ouwerkerk. 
Daar wist zij ons te boeien met verhalen over 
water, de watersnoodramp van 1953 en de 
Deltawerken. Helaas was er niet veel tijd aan-
gezien een rondrit over Schouwen-Duiveland het 
doel was. 

Met een volle bus maakten we die tour, terwijl 
Roel van de Wekken en Wim de Vrieze ons onder-
weg animeerden en informeerden over zowat 
alles wat we tegenkwamen.

De eerste stop vond plaats in Zierikzee waar we 
een stadsboerderij mochten bezichtigen. Tegen-
woordig is daar een woningstoffeerderij in 
gevestigd, met behoud van de oorspronkelijke 
schuur en veel originele kenmerken in het zicht.

We toerden langs de zuidkant van Schouwen, 
naar de kop en maakten vervolgens een tussen-
stop bij De Drie Wilgen in Ellemeet, een fraai 
gerestaureerde boerderij met zeer gastvrije

historie en de groene landschapselementen op 
een Zeeuws erf zijn.

Landschap en biodiversiteit
In 2018 was de SLZ de organisatie die de 
eigenaren van een erf in het zonnetje heeft gezet, 
als blijk van waardering voor hun inspanningen 
om hun erf mooi te maken en te houden. De SLZ 
heeft gekeken naar cultureel erfgoed met de 
nadruk op landschapselementen en biodiversiteit. 
De ZLTO zal het initiatief nemen voor editie 2019 
van de Zeeuwse Erftrofee. 

eigenaren die ons de gelegenheid boden overal 
rond te kijken. 

Ook aan de innerlijke mens was gedacht en in 
Molen De Lelie in Scharendijke werden we 
getrakteerd op heerlijk appelgebak met een 
drankje erbij. Daarnaast konden we daar de 
molen van binnen bekijken. 

De rondrit zette zich voort over de noordkant van 
Schouwen, om te eindigen bij het watersnood-
museum. Voldaan en met veel nieuwe kennis 
keerde iedereen weer huiswaarts na deze 
geslaagde middag.

Schenking tekeningen van dhr De Plaa

In oktober 2018 schonk dhr. De Plaa maar liefst 
330 boerderijtekeningen van zijn hand aan het 
Zeeuws Genootschap. In 2010 had hij ook al eens 
2000 tekeningen gegeven. 

De voorzitter van het Zeeuws Genootschap, Hugo 
Schorer, en Jolanda Polderdijk van de BSZ waren 
aanwezig tijdens de schenking. Bij deze prachtige 
tekeningen gaat het voornamelijk om boerderijen

van Walcheren en een gedeelte van Zuid-Beve-
land. Om ze goed vast te kunnen leggen moest 
dhr. De Plaa vaak het erf van een boerderij op. 
Veel eigenaren vonden dat prima. Slechts een 
enkeling stuurde hem weg. 

Dhr. De Plaa kan helaas niet meer tekenen en 
schilderen. Deze kunstwerken vormen de 
laatste serie kleurrijke afbeeldingen die toe-
gevoegd kunnen worden aan de collectie. Ze zijn 
gedigitaliseerd door het Zeeuws Archief en in de 
beeldbank op internet te vinden.

Donateursexcursie 2018

https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mistart=84&mivast=0&mizig=261&miadt=239&milang=nl&misort=bst%7Cdesc&miview=gal1&mip2=Boerderijen&mif4=Zelandia%20Illustrata


De website werd in 2018 drukker bezocht 
dan in 2017. Parijs was opvallend ge-
noeg de plaats waar de meeste bezoeken 
vandaan kwamen.

Een aantal jaren geleden is de website van de 
BSZ geheel vernieuwd. Via Google Analytics is het 
mogelijk analyses te maken van onder andere het 
aantal bezoekers en het gebruik van de website. 

Van 1 januari tot 1 december 2018 is de site 
1.812 keer bezocht (versus 1.341 keer in 2017) in 
2.308 (in 2017 1.628) verschillende sessies. 

De gemiddelde duur per sessie bedroeg 1,52 
(1,51) minuten. In totaal werden 6,015 (4,888) 
pagina’s bekeken, gemiddeld 2,61 (3) pagina’s per 
sessie. Het percentage van alle sessies waarbij 
gebruikers slechts één pagina hebben bekeken lag 
op 58,2 (52,8). De gemiddelde verblijfstijd 
bedroeg 69 seconden per pagina.

1.314 (91) gebruikers keken via een desktop, 283 
(223) via de telefoon en 189 (187) gebruikten een 
tablet. Van de gebruikers van wie de leeftijd bek-
end is, is de opbouw te zien in de eerste tabel:

Burkina Faso (1). Als we kijken naar de plaats van 
herkomst van de gebruikers scoort Parijs opval-
lend als hoogste met 262 bezoekers. Middelburg 
is tweede met 129 bezoekers.

Helaas hebben wij in september afscheid moeten 
nemen van ons bestuurslid Hans van Gorsel. Hans 
was al enige tijd ziek en moest zich terugtrekken 
uit een aantal werkzaamheden, maar bleef lang 
meeleven met ons wel en wee. 

Hans was als vice-voorzitter zeer actief bij het 
opzetten van projecten en het organiseren van 
symposia, excursies en dergelijke. Daarnaast was 
hij onze vertegenwoordiger bij Agrarisch Erfgoed 
Nederland en het Meldpunt Erfgoed Zeeland.

Wij zullen zijn inzet en kennis missen. Bovenal 
verliezen we in hem een bevlogen en bekwaam 
bestuurder, alsmede een prettige collega.

Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn 
inzet en hebben dat ook overgebracht aan zijn 
familie.

Bezoekersgegevens website

Op 14 maart 2018 startte weer een cursus over 
Zeeuwse boerderijen, een gezamenlijke activiteit 
van Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ), 
Boerderijenstichting Zeeland (BSZ) en de 
Zeeuwse Volksuniversiteit (ZVU). 

Ditmaal werd de cursus op Walcheren gehouden, 
maar onder de negentien aanmeldingen zaten ook 
deelnemers uit Zeeuws-Vlaanderen en Tholen.

Cursus Zeeuwse Boerderijen 2018

Bestuur

Op 14 maart gaf de BSZ een avond over erf en 
gebouwen, waarna op 21 maart de SLZ aandacht 
vroeg voor het groen op en rond de boerderij.

De excursie vond plaats op de prachtige zon-
nige ochtend van 24 maart 2018. Eerst werden 
de deelnemers ontvangen op Nieuwlandsrust in 
Nieuw- en Sint Joosland met koffie en een bolus. 
Vervolgens bezochten ze boerderij Werendijke 
nabij Zoutelande.

In memoriam Hans van Gorsel

Interessant is ook dat de gebruikers uit 31 (24) 
landen een bezoek brachten aan onze website. De 
belangrijkste landen staan vermeld in de tweede 
tabel rechtsboven.

Opvallende landen in de lijst zijn dit jaar Irak (27 
bezoekers), China (13 bezoekers), Oman (2) en 

De meest bezochte pagina is de homepage 
(1.935). De meeste belangstelling gaat vervolgens 
uit naar pagina’s met informatie over boerderijen 
in Zeeland (317), boerderijtypen (297) en historie 
(250). Opvallend was het aantal bezoeken (295) 
op de nieuwspagina over de inventarisatie van 
historische boerderijen in Zeeland, die door de 
Provincie Zeeland in 2018 is uitgevoerd.
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