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Voorwoord

Geachte lezer,

Graag bieden wij hierbij 

ons jaarverslag over 2019 

aan. 

Corona

Vanwege de bijzondere 

omstandigheden in 2020 

kijken we bijna met 

verwondering terug naar 2019. Ondertussen 

hebben de maatregelen van de overheid en het 

virus ertoe geleid dat veel van de activiteiten 

die u van ons gewend bent, zijn uitgesteld.

Ook bij overheden, zoals de Provincie, is de 

beleidsuitvoering uitgesteld of vertraagd. Men is 

dan ook coulant als het gaat om beleidsafspra-

ken waar wij ons niet aan kunnen houden. Op 

onze beurt worden wij door de overheid op de 

hoogte gehouden over de voortgang op het ge-

bied van Ruimtelijke Ordening, waar ook sprake 

is van vertraging. Het bestuur van de Boerde-

rijenstichting hoopt voor alle belanghebbenden 

dat de situatie snel normaliseert.

Boerderijenregisseur

Naast de reguliere activiteiten van de Boer-

derijenstichting die u terugvindt in dit verslag, 

verheugt het ons te kunnen melden dat de 

Provincie Zeeland ons in september 2019 subsidie 

heeft gegeven voor een pilot met een boerderijen-

regisseur. Aan die pilot zullen twee boerderijen uit 

Vrouwenpolder en Vogelwaarde deelnemen.

De doelstelling van de pilot is om de eigenaren 

inzicht te verschaffen in de staat van hun 
boerderij en mogelijkheden voor onderhoud, 

zowel technisch als financieel. Verschillende opties 
voor instandhouding zullen schetsmatig worden 

uitgewerkt. 

Bij het ter perse gaan van dit jaarverslag ziet het 

ernaar uit dat we deze dienstverlening tegen een 

kleine vergoeding voor meer boerderijen kunnen

aanbieden. Door de financiële tegemoetkoming 
van de Provincie is de dienstverlening uitgebreider 

dan de gratis adviezen die we tot nu toe gaven.

Sponsoren en subsidiegevers: hartelijk dank! 

Dankzij onze sponsoren, vrijwilligers en subsidie-

gevers hebben we ook in 2019 weer onze doelen 

bereikt. Het is fijn om te zien dat er nog altijd 
waardering bestaat voor ons werk. We hopen dat 

in deze zorgelijke tijden mooi onderhouden erf-

goed op het platteland bijdraagt aan het 

plezier dat bezoekers aan Zeeland beleven nu veel 

mensen het vertier in eigen land zoeken.

Voorzitter BSZ, Johanna Boogerd-Quaak



In totaal kwamen er in het afgelopen jaar 18 

meldingen bij de BSZ binnen, via het Meldpunt 

maar ook via-via. De meldingen zijn in vijf cate-

gorieën onder te brengen.

Vragen om subsidiemogelijkheden (2x)

Ook in 2019 waren er weer twee verzoeken, mede 

door berichten in de media over de start van een 

proefproject met een regisseur. Door deze proef 

is het voor het eerst in vele jaren dat we als BSZ 

kunnen reageren met iets dat echt kan helpen. 

Uiteraard bestaat er voor de officiële monumenten 
wel subsidie, maar die eigenaren weten de weg 

daarnaartoe vaak wel.

Vragen om informatie (7x)

Eigenaren die serieus aan de slag willen met hun 

erfgoed, willen daar vaak een keer over praten 

met iemand van de BSZ. Dat kan bijvoorbeeld 

gaan over de haalbaarheid van een restauratie-

poging, (in het geval van een verzakte woning) 

over technische details zoals het gebruik van ma-

terialen of de toepassing van kleuren. Eigenaren 

zijn vaak terecht trots op hun eigendom en wil-

len dat ook wel eens van ons horen. Dit zijn de 

verzoeken waar wij graag op in gaan; het is een 

kerntaak van ons.

Vraag en aanbod (3x)

In het verleden betrof het in deze categorie vaak 

een vraag naar bepaalde materialen. Tegenwoor-

dig krijgen we ook wel eens iets aangeboden, 

De Boerderijenstichting Zeeland (BSZ) is blij met 

Martin Dekker en Anja van der Bijl die in 2019 het 

bestuur kwamen versterken. Martin werd regio-

bestuurder voor Oost-Zeeuws-Vlaanderen en Anja 

voor Schouwen-Duiveland. Hieronder stellen zij 

zich kort voor.

Anja van der Bijl

Martin Dekker

Mijn naam is Martin Dekker. Sinds voorjaar 2019 

woon ik met mijn vrouw in Axel, in een van de 

pasgebouwde appartementen op het terrein van 

het voormalige restaurant Zomerlust.

Mijn eerste negen levensjaren heb ik ook in Axel 

gewoond. In 1959 (een zeer droog jaar) ben ik 

verhuisd met mijn ouders en zus naar de 

boerderij aan de Hogeweg (toen gemeente St. 

Jansteen, nu Hulst). Na mijn dienstplicht gingen 

mijn ouders weer in Axel wonen, waar mijn vader 

bij de landbouwcoöperatie (nu CZAV) ging 

werken. Zo kon ik samen met mijn vrouw het 

landbouwbedrijf aan de Hogeweg beheren. Mo-

menteel wonen mijn zoon en zijn gezin op de 

boerderij.

Tijdens mijn werkzame leven ben ik actief ge-

weest in het bestuur van de ZLM (Zeeuwse 

Landbouw Maatschappij) en later ZLTO (Zuidelijke 

Land- en Tuinbouw Organisatie), als kerkvoogd bij 

de Protestantse Gemeente Hulst en in Land-

inrichtingscommissies Axelse Sassing en Axel. 

Momenteel werk ik als vrijwilliger o.a. bij de 

voedselbank Zeeuws-Vlaanderen. Onder de vlag 

van ZLTO/ANV Groene Oogst zorgen we daar 

wekelijks voor een versproduct, zoals aardappe-

len, uien, eieren en fruit.

In het voorjaar van 2019 heeft Johanna Boogerd 

me gevraagd om bestuurlijk deel te nemen aan 

de BSZ. Na de Coronacrisis en alle onzekerheden 

daaraan verbonden, heb ik weer een eerste 

bestuursvergadering bijgewoond. Gelukkig nu 

weer aan de slag om de ondernemers van oude 

en monumentale gebouwen te ondersteunen en 

waarderen!

Nieuwe bestuursleden

maken. Dat onderstreept nog maar eens het be-

lang van tijdig het roer omgooien en insteken op 

nieuwe economische dragers. Gemeenten werken 

daar gelukkig vaak aan mee. 

Verder horen we dat in het kader van Ruimte voor 

Ruimte in bepaalde gemeenten cultureel agrarisch 

erfgoed bedreigd wordt, doordat slopen aantrek-

kelijker is (vanwege de gratis bouwtitel bij sloop) 

dan herbestemmen. Hier ligt zeker ook een taak 

voor de BSZ. 

Ruimtelijke ordening (1x)

Er was in 2019 een vraag over de vergunning 

indien men zonnepanelen wil leggen op een 

Ik ben Anja van der Bijl en ik woon op 

Landschapscamping de Zonnehoeve in Zonne-

maire. We hebben een boerderij en een camping 

met 49 plaatsen. Onze zoon Martijn woont naast 

ons, met zijn vrouw Hanneke en de kinderen 

Daniël en Ruben. Zij wonen ook op een Zeeuwse 
boerderij en Martijn heeft het bedrijf overge-

nomen. 

Ik ben erg geïnteresseerd in boerderijen. Aan 

onze gasten vertel ik over onze boerderij en af 

en toe verzorg ik rondleidingen. Er zijn veel oude 

elementen bewaard gebleven. In de Boerderijen-

stichting kan ik mijn kennis vergroten, maar ook 

de knelpunten uit de praktijk aanreiken: de pro-

blemen van onderhoud en financiële problemen 
om de boerderij in stand te houden. 

 

We hebben in 2003, het Jaar van de boerderij, de 

prijs bij de landelijke verkiezing gekregen: 

Boerderij van het jaar. De boerderij is in 1700 

gebouwd en in 1760 in de familie gekomen. 

Martijn is de negende generatie op de Zonne-

hoeve. Alle generaties hebben er goed voor ge-

zorgd, zodat de Zonnehoeve nog steeds straalt!

Activiteiten in het veld

zoals een keukenblok uit een oude boerderij. 

Gelukkig waren er het afgelopen jaar geen vragen 

voor filmlocaties, want de ervaring is dat dit vaak 
niet positief uitpakt voor Zeeland.

Alarm (6x)

Spijtig dat er in 2019 maar liefst zes keer een 

melding binnenkwam van verontruste burgers 

over ons erfgoed. Heel vaak gaat het dan over 

een boerderij die letterlijk door zijn poten zakt 

(vaak al bij ons bekend) of men heeft weet van 

snode plannen met een boerderij in de buurt. Het 

doet ons leed, maar het komt zo vaak voor dat we 

er bijna aan gewend zijn geraakt. Bovendien is de 

zaak vaak al te ver verrot om er nog iets van te



monument. Dit is maatwerk: het hangt namelijk 

af van de situatie en van de gemeente.

Wat intrigeert?

Er zijn nog steeds mensen met liefde voor ons 

cultureel erfgoed. Zij willen daar iets mee doen. 

Men heeft vaak een idee, maar men durft de 

eerste stap niet te zetten of het is lastig om te 

komen tot een geslaagde restauratie, inclusief een 

nieuwe bestemming. Een regisseur kan in deze 

gevallen een uitkomst zijn, ook als het antwoord 

helaas ‘Nee, het kan niet’ zou luiden.

Horeca en recreatie zijn aan de kust kansrijk, 

zelfs  zodanig dat de gemeente er soms de rem 

op moet zetten. Verder in het binnenland zijn die 

mogelijkheden dun gezaaid waardoor misschien 

te gemakkelijk naar het middel ‘sloop’ gegrepen 

wordt.

Bij de instandhouding blijft het toch wringen dat 

er voor de niet-monumenten feitelijk nergens sub-

sidie te verkrijgen is. De lasten voor de eigenaren 

nemen wel toe. Naast de al bestaande OZB en 

waterschapslasten wordt de verzekering duurder. 

Die wil asbest niet meer verzekeren. Sowieso zal 

asbest zal binnen enkele jaren vervangen moeten 

worden. Bovendien zal men in de nabije toekomst 

ook een elektrische keuring gaan eisen. Die 

cumulatie van zaken kunnen, naast het toch al 

dure onderhoud, de balans laten uitslaan naar 

slopen! 

Voor de negen deelnemers aan de boerderijen-

cursus van de Zeeuwse Volksuniversiteit (ZVU) in 

2019 stond Zuid-Beveland centraal. 

De twee theorie-avonden vonden plaats in De 

Spinne in Goes. Op de eerste avond, woensdag 

13 maart, kregen de cursisten informatie over de 

gebouwen op de boerderij, verzorgd door Jolanda 

Polderdijk van de BSZ. 

Op 21 maart waren het groen en de biodiversiteit 

aan de beurt. Deze avond werd geleid door Rob-

ert Wielemaker van Stichting Landschapsbeheer 

Zeeland (SLZ).

Op zaterdag 23 maart werden de cursisten voor 

de praktijkles ontvangen op de boerderij van de 

familie Scholten-de Jong in Driewegen en ‘t Hof 

Notendijk bij Nisse.

In maart 2019 werden de eigenaren van TOP-

erven aangeschreven om deel te nemen aan het 

project. Er werd een inloopavond voor deze 

eigenaren georganiseerd en daarna konden zij 

zich aanmelden. Aan de daaropvolgende selectie-

procedure nam Levien de Putter deel namens de 

BSZ. Inmiddels is de uitvoering van het project in 

volle gang.

Op 12 april 2019 is in de Filmzaal van de Abdij in 

Middelburg tijdens de themabijeenkomst Een visie 

op agrarisch erfgoed in Zeeland het eindrapport 

gepresenteerd van het project Betere bestemming 

voor de Boerderij. Tijdens deze bijeenkomst stond 

de vraag centraal hoe wij in de nabije toekomst 

om moeten en kunnen gaan met het agrarisch 

erfgoed in Zeeland. De nadruk lag hierbij op de 

ruimtelijke kwaliteit. Erfgoed Zeeland, Stichting 

Landschapsbeheer Zeeland, de BSZ en de Rijks-

dienst voor het Cultureel Erfgoed hebben korte 

presentaties verzorgd omtrent dit thema. Meer 

informatie is te vinden op internet.

In 2019 kreeg de Papagaaienhoeve in Nisse een 

gift uit het Van Embdenfonds om enige herstel-

werkzaamheden aan de schuur te kunnen ver-

richten.

Cursus Zeeuwse Boerderijen 2019

Herstel Zeeuwse TOP-erven

In de periode 2016 tot 2017 zijn in opdracht van 

de Provincie Zeeland de meest cultureelhistorisch 

waardevolle boerderijen in Zeeland geïnventari-

seerd. Van deze inventarisatie is een lijst gemaakt 

van 199 zogenaamde TOP-erven.

Alleen eigenaren van de TOP-erven kunnen ge-

bruik maken van dit project. Via dit project kun-

nen streekeigen landschapselementen op twintig 

TOP-erven worden hersteld. Ook kunnen op alle 

TOP-erven vier kleine cultuurhistorische elemen-

ten worden hersteld. De uitvoering wordt gedaan 

door Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ).

 Uitreiking Van Embdenfonds Betere bestemming voor de boerderij

https://www.erfgoedzeeland.nl/projecten-en-dossiers/betere-bestemming-voor-de-boerderij/


Na de uitreiking van de trofee door de gedepu-

teerde gaf de familie een uitgebreide rondleiding 

door de schuur en over het erf.

In 2020 is de BSZ weer aan de beurt om de 

Erftrofee voor te bereiden.

Op vrijdag 22 november 2019 heeft gedeputeerde 

Jo-Annes de Bat de Zeeuwse Erftrofee uitgereikt 

aan de familie Kodde in Arnemuiden. 

Deze trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan be-

woners van een Zeeuwse boerderij, die bijzondere 

inspanning leveren om het agrarisch erfgoed in 

Zeeland in stand te houden. De trofee wordt 

beschikbaar gesteld door de drie samenwerkende 

organisaties: Zuidelijke Land- en Tuinbouw Orga-

nisatie (ZLTO), Stichting Landschapsbeheer 

Zeeland (SLZ) en Boerderijenstichting Zeeland.

Erftrofee 2019

In 2019 is de uitreiking georganiseerd door de 

ZLTO die gekozen heeft voor een monumentale 

boerderij, die nog volledig als bedrijf in exploitatie 

is, maar waarbij zeker ook aandacht is voor de 

aankleding van het erf. 

Na de diverse toespraken door de organisaties 

nam de heer Kodde de gelegenheid te baat om 

uitgebreid in te gaan op de voor- en nadelen van 

deze enorme schuur met ruime stallen voor 

koeien en paarden en grote opslagruimtes. Het 

predicaat Rijksmonument belemmert de 

bedrijfsvoering en brengt extra kosten met zich 

mee. Maar het geeft ook weer kansen voor de ex-

ploitatie van de door dochter Sentine opgestarte 

minicamping.

 Boerderijenfonds

Op 6 december 2019 is de start van het 

Boerderijenfonds aangekondigd op een bijeen-

komst bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erf-

goed (RCE) in Amersfoort. 

Het Boerderijenfonds is een stimuleringsfonds 

voor restauratie, verduurzaming en herbestem-

ming van agrarisch erfgoed. Het is een initiatief 

van de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland 

(AEN), die hiervoor samenwerkt met het nationaal 

Restauratiefonds. 

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-

schap (OC&W) maakt de start van het Boerde-

rijenfonds mogelijk door een bijdrage van 5 mil-

joen euro voor de periode 2020-2023. 

Kijk op de website van AEN voor meer informatie.

Donateursexcursie 2019

Het lijkt wel of de populariteit van dit jaarlijkse

uitje nog is toegenomen! Voor 4 juni 2019 waren 

de plaatsen in de bus in zeer korte tijd 

gereserveerd, zodat velen moesten worden 

teleurgesteld.

Het startpunt was Hoeve Dijkzicht aan de 

‘s Gravenpolderse Oudedijk in Kapelle waar we 

door Jos en Betsy de Regt hartelijk werden ont-

vangen met koffie en een bolus. Na een korte 
beschrijving van het bedrijf en zijn geschiedenis 

vertrokken we onder leiding van Jos de Regt en 

Gerard Smallegange, om nader kennis te maken 

met het oosten van Zuid-Beveland. 

We reden door  Eversdijk, Kappelle en Yerseke 

Moer, gevolgd door Kruiningen en Waarde. Bij de 

leuke uitspanning Zeeuws Goud aldaar werden 

we ook nog getrakteerd op koffie, thee en heerlijk 
appelgebak. Vervolgens ging het gezelschap via 

Schore weer terug naar het startpunt.

Jos wist op boeiende wijze zijn gedetailleerde 

kennis van het gebied en zijn bewoners met ons 

te delen. Dat kwam ook zeer van pas toen de 

uitgestippelde route geblokkeerd bleek vanwege 

wegwerkzaamheden. Hij leidde zonder aarze-

len de overigens zeer bekwame chauffeur over 
privé-terrein en door dreven.

Gerard wist de informatie van Jos op zijn 

kenmerkende wijze voortreffelijk aan te vullen 
met historische wetenswaardigheden van vele 

eeuwen terug.

Twee keer was er gelegenheid te voet een erf 

te verkennen. Bijvoorbeeld bij de familie Mol in 

Waarde in de oorspronkelijke, nog in gebruik 

zijnde schuur, waar veel liefde voor de Zeeuwse 

paarden zichtbaar was. Ook op de Anna Hoeve in 

Schore werden we door de eigenaar hartelijk ont-

vangen. Deze zorgvuldig gerestaureerde boerderij 

is tot in de details een parel. 

Verrijkt en voldaan keerden aan het eind van de 

middag huiswaarts. 

http://www.agrarischerfgoed.nl/9456/algemeen/het-boerderijenfonds-toegelicht/#.Xft62vzvJPY


Gebruikers

In 2019 zijn 1.388 gebruikers van de 

website van de BSZ geregistreerd, tegenover 

1.907 in 2018. Van ruim dertig procent van die 

bezoekers is de leeftijd bekend (36%). 

De leeftijdsopbouw in percentages is als volgt:  

Sessies

Een gebruiker kan meerdere keren de site 

bekijken. Iedere keer wordt geregistreerd als een 

sessie. In 2019 telden we gemiddeld 1,18 sessies 

per gebruiker (1,27). Gemiddeld duurde een ses-

sie 1,17 minuten (1,50) en per sessie werden 2,37 

pagina’s bezocht (2,60).

Paginabezoek

Natuurlijk is het ook interessant om te weten 

welke pagina’s het meest bezocht werden. Ook 

dat is met Google Analytics goed te achterhalen. 

Een unieke paginaweergave staat voor het aantal 

sessies waarin deze pagina één of meerdere keren 

is weergegeven. Hieronder een overzicht van het 

aantal keer dat de belangrijkste pagina’s minimaal 

één maal per gebruiker bezocht werden.

Bezoekersgegevens website

Naar plaats van herkomst gemeten komt het 

grootste aantal bezoekers (247) uit Ashburn in 

de staat Virginia in de VS. Middelburg is goede 

tweede met 104 gebruikers. Opvallend is de zesde 

plaats voor de stad Lujan in Argentinië.

Apparaatgebruik

Onze bezoekers maakten voor 68,7% gebruik van 

een desktopcomputer (74,3). 21,9% maakte ge-

bruik van een mobiele telefoon (15,4%) en 9,4% 

bezocht de site op een tablet (10,3%).

Conclusie

Het absolute aantal bezoekers van de website van 

de BSZ is in 2019 gedaald. Er wordt wereldwijd 

naar de site gekeken, maar het aantal exotische 

landen is wel afgenomen. De belangstelling uit 

Frankrijk in 2018 was blijkbaar eenmalig. Op-

vallend dit jaar is de grote belangstelling uit 

Argentinië. De meeste aandacht blijft uitgaan naar 
de nieuwsberichten op de home page en 

informatie over de Zeeuwse boerderij.

Geografie
Geografisch komen de gebruikers uit 41 landen. 
De top 10 is hieronder weergegeven met het aan-

tal gebruikers.

Pilot regisseursrol agrarisch erfgoed

Het bestuur van de BSZ heeft in samenwerking 

met en financieel ondersteund door de Provincie 
Zeeland het project Regisseur voor behoud van 

agrarisch erfgoed opgezet. Er is gestart met een 

pilot. In het kort houdt dit in dat de BSZ twee ei-

genaren heeft gezocht en hen helpt bij het vinden 

van de juiste contacten om zo tot behoud van hun 

agrarisch erfgoed te komen.

Deze contacten kunnen bijvoorbeeld een eige-

naar, gemeenteambtenaar Ruimtelijke Ordening 

of Erfgoed Zeeland zijn, maar ook de Provincie 

of een projectontwikkelaar als investeerder, een 

bouwbedrijf of verzekering, enzovoort. 

Voorbeelden van onderwerpen waarover een 

regisseur zou kunnen praten zijn: verbouwen 

tot woning, herbestemming, asbestsanering,  

ruimtelijk beleid, financieringsregelingen en, niet 
te vergeten, vergunningen, wet- en regelgeving.

Voor problemen op die gebieden wordt gekeken 

naar mogelijke oplossingen, nu niet alleen vanuit 

het perspectief van de eigenaar en wat hij voor 

ogen heeft, maar nu ook door de bril van de 

regisseur.

Het doel van het project is om de eigenaar advies 

in de breedste zin van het woord te geven over 

het behoud van waardevol agrarisch erfgoed te 

kunnen geven. Het resultaat is een eind-

rapportage met bevindingen en aanbevelingen.
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