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Programma Geslaagde (?) voorbeelden
13.00 uur
13.30 uur

13.40 uur
13.50 uur
In Wemeldinge zijn deze nieuwe schuren gebouwd in historische, streekeigen stijl.

Geslaagde (?) voorbeelden
Uitnodiging symposium op 19 september
In het kader van het “Jaar van de Boerderij 2013” wil de
Boerderijenstichting Zeeland (BSZ) u graag uitnodigen
voor het symposium “Geslaagde (?) voorbeelden”.
Met dit symposium wil de BSZ niet alleen aandacht vragen
voor de bestaande karakteristieke Zeeuwse boerderijen, maar ook voor het aanzicht van nieuw te bouwen
boerderijen in het buitengebied van onze provincie. De
BSZ nodigt graag bestuurders en medewerkers van de
provincie en de Zeeuwse gemeenten en ook architecten
en (staal-)bouwers uit om tijdens dit symposium samen
na te denken over de bebouwing op ons fraaie Zeeuwse
platteland.
Als BSZ hebben we niet de pretentie om te vertellen wat
mooi of lelijk is, maar wel de intentie om met z’n allen
eens na te denken welke wijze van bebouwing bij een
modern landbouwbedrijf of bij een leeg komende historische boerderij past in het nog steeds mooie Zeeuwse
buitengebied. >

14.20 uur

14.40 uur
15.10 uur

16.10 uur
16.20 uur

16.30 uur

Inloop en ontvangst met koffie en thee.
Opening door de voorzitter van de 		
BSZ, mevrouw Johanna Boogerd-Quaak, met
als titel “Jaar van de Boerderij”.
“Een Zeeuwse boerderij?” door Gerard
Smallegange, adviseur en bestuurslid BSZ.
“Geslaagde(?) voorbeelden”, door Kees
de Jonge , bouwkundig adviseur BSZ, mede
namens de werkgroep bouwen, over
geslaagde en minder geslaagde boerderijen
in het buitengebied van Zeeland.
“Boerderijen in het monumentenlabyrint”,
door de heer Harrie van Waveren, oudgedeputeerde provincie Zeeland en begaan
met het buitengebied van Zeeland.
Pauze.
Forumdiscussie, onder leiding van Bart van
den Heuvel, vertegenwoordiger van de
KNHM afd. Zeeland, en de inleiders.
Zij reageren o.a. op elkaars stellingen en
op de reacties van de aanwezigen op de
stellingen zoals genoemd in de presentatie.
Samenvatting conclusies door de 		
forumvoorzitter.
Uitreiking van het eerste exemplaar van de
brochure “Geslaagde (?)voorbeelden” aan
gedeputeerde de heer De Reu door de
voorzitter van de BSZ.
Afsluiting door de dagvoorzitter en
vervolgens napraten met een hapje en een
drankje en uitreiking brochures.

Wijzigingen voorbehouden.

Nieuwbouw: hoe
kan het functionele het best in het
landschap ingepast
worden?

Aanmelden: graag voor 12 september via e-mail

Hof Stenevate, Heinkenszand. Een mooi voorbeeld van herbestemming.

ja.pleijte@scez.nl of telefonisch bij mevrouw Pleijte,
tel. 0118-670607, met vermelding van het aantal personen.
Plaats: Restaurant/partycentrum Landlust,
Landlustweg 1, 4455TK Nieuwdorp. Tel. 0113-612589.
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Kleur op de boerderij
Uitnodiging platform over kleur en boerderijen
Het Kleurhistorisch Platform en het Agrarisch Erfgoed
Platform organiseren gezamenlijk op vrijdag middag 11 oktober van 14.00 tot 18.00 uur een kleurrijk platform over
boerderijen. Het programma is nog in volle maak, maar
een tipje van de sluier kan alvast opgelicht worden:
• Vroeg kleurgebruik in dorps- en streekverband. Dit kunnen ook uiken en landhuizen zijn. Vroeg wil zeggen: 18e
eeuws en ouder. De Staphorster kleuren zijn voorbeelden
van een latere, 19e eeuwse kleurtoepassing.
• Blauwsel
• Bloedplamuur en andere specifieke afwerklagen van
stallen
•Teer en teervervangers
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2013: Jaar van de Boerderij
Historische boerderijen
zorgen ervoor dat ieder
stukje platteland in Nederland
herkenbaar en uniek blijft.
Reden genoeg voor een
jaar van de boerderij, een
initiatief van Agrarisch
Erfgoed Nederland (AEN), in
overleg met alle Nederlandse
boerderijstichtingen. Verspreid over het land en over
het jaar hebben activiteiten
plaats die aandacht schenken
aan boerderijen.
Een overzicht is te vinden op www.boerderij2013.nl.
Centraal thema is ‘Herbestemming’, gekozen vanwege
de actualiteit. Er is reden tot zorg over het verdwijnen
van historische boerderijen, zeker nu de economie
en demografie (krimp) zo tegenzitten. Bewoners en
overheden moeten nauw samenwerken om nieuwe
functies in vrijkomende historische boerderijen te
realiseren.

Aanmelden: via
https://www.formdesk.com/archis/kleur_boerderijen
Plaats: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort
Suggesties? Die zijn via bovenstaande link zeer welkom!

Bij “2013 Jaar van de Boerderij” passen de symposia over
architectuur en biodiversiteit die de Boerderijenstichting
Zeeland organiseert. Ook AEN is actief. Zo zijn we
onder andere bezig een excursie naar Vlaanderen
te organiseren. We willen in dit tweedaagse bezoek
aandacht besteden aan erfgoed en erfgoedbeleid
in Vlaanderen in het algemeen en specifiek ingaan
op de situatie in het landelijk gebied: een paar
lezingen en vooral veel bezoeken aan boerderijen die
herbestemmingen gekregen hebben. Suggesties voor
deze bezoeken zijn overigens nog steeds welkom.
De excursie zal eind september of begin oktober
plaatsvinden, op een vrijdag en zaterdag. Medio juli willen
we een definitief programma klaar hebben. Houdt u de
website in de gaten. U kunt zich ook abonneren op de
nieuwsbrief van AEN die maandelijks uitkomt.
Gerard Hendrix (info@boerderij2013.nl)
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Donateursexcursie 28 juni
Vanaf één uur kwam auto na auto de lange beboomde
oprijlaan afgereden van hoeve Seydlitz bij Hulst. Dat
was het begin van de donateursexcursie van dit jaar, die
georganiseerd en gevierd werd in het aparte en goede
Landje van Hulst.

De aanwezigheid van steenuilen zegt iets over de landschappelijke waarde van boerenerven

Zeeuwse Polder Parels
Versterking flora en fauna op het erf
Dit voorjaar is in de Boerderijenstichting Zeeland het idee
ontstaan om een symposium te organiseren ter afsluiting
van diverse projecten in Zeeland waarbij er een relatie is
tussen biodiversiteit en erven van boeren en burgers in
het buitengebied.

De ontvangst was hartelijk en warm, met koffie en
gebak. De deelnemers en het ontvangstcomité onder
leiding van Joan en Monique Seydlitz mengden zich snel.
Handen werden geschud en zoenen uitgedeeld want veel
deelnemers – zo’n 50, een bus vol – kennen elkaar een
beetje of al heel lang.
De mooie en goed gerestaureerde hoeve werd uitvoerig
bekeken, het erf en de tuin werden verkend, de interieurs
van huis en bakkeet bewonderd. De bus die ons zou
vervoeren, kreeg onderweg pech, dus werd het bezoek
aan erf en hoeve wat langer dan gepland. Toen een
nieuwe bus arriveerde, ging het snel via Absdale en de
rand van Hulst het polderland in. Via Lamswaarde en de
oude Graauwse polder ging het naar het Zwaantjeshof
van de familie Boënne. Daar werd het gerestaureerde
rode wagenhuis (1900) en het boerenhuis uit 1780
bewonderd.

Hiertoe is samenwerking gezocht met Stichting
Landschapsbeheer Zeeland en ZLTO. Een werkgroep met
vertegenwoordigers uit de drie organisaties heeft een
inventarisatie gemaakt van projecten die in de loop van
2013 worden afgesloten. Enkele projecten zijn: Jaar van
de Patrijs, Jaar van de Bij en De Zeeuwse Erftrofee.
Op het symposium dat medio november 2013 zal
plaatsvinden zal een aantal projecten worden
gepresenteerd aan de hand van korte filmpjes. Er komt
een lezing over de relatie tussen lokale projecten op het
gebied van biodiversiteit en natuurbeheer en het nieuwe
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU. Tenslotte
zal een inspiratiechecklist worden gepresenteerd met
daarin de tien belangrijkste kansen om de natuurwaarde
en biodiversiteit op het (voormalig) agrarisch erf te
vergroten. Dit moet een praktische handleiding worden
voor bewoners van deze erven.
Meer informatie volgt in de nieuwsbrief van oktober.

Via een aantal kleine hoeves met gebinten van inheems
hout ging het via Oude Stoof en Campen door de
wijde polders naar Hengstdijk en daarna naar de rand
van Zaamslag in het Land van Axel. De ontvangst op
hoeve Eben Haezer van Donny en Johanna Boogerd
was bourgondisch. Na de gewaardeerde consumpties
constateerden we, na een rondgang over erf en in de
gebouwen, dat de hoeve er puik bij lag. >

nieuwsbrief (vervolg)							

Het huis van de familie Boënne uit 1780, waaraan tijdens de donateursexcursie een bezoek gebracht werd. (Foto: Johanna Boogerd)

> Na een mooie laatste etappe langs Luntershoek en
het Groot Eiland keerde de bus met deelnemers weer
terug naar Absdale. Vergenoegd en verzadigd van de vele
indrukken namen we afscheid van elkaar op het erf van
Joan en Monique.
Gerard Smallegange
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Over deze nieuwsbrief
Als bestuur van de Boerderijenstichting Zeeland (BSZ)
zochten we een manier om onze donateurs en andere
belangrijke relaties regelmatig en laagdrempelig op
de hoogte te houden van onze activiteiten en die van
aanverwante organisaties. Zoals u ziet, viel de keuze op
deze digitale nieuwsbrief.
De verspreiding via internet biedt allerlei voordelen. Zo
zijn er geen reproductie- en verspreidingskosten aan
verbonden. Daarnaast kan gemakkeijk verwezen worden
naar meer informatie op internet. Daar komt bij dat het
nieuws in deze vorm goed uit te printen is.
Deze nieuwsbrief zal elk kwartaal verschijnen, te weten
in juli, oktober, januari en april. De lay-out en redactie
van deze nieuwsbrief worden belangenloos verzorgd
door Aukje-Tjitske Dieleman van Semper Scribo Tekst- en
Redactiebureau.
Reacties en/of suggesties voor verbetering zijn van harte
welkom via info@semperscribo.nl of tel. 0115-431547.
Inhoudelijke reacties mogen naar de Boerderijenstichting,
via boerderijenstichting@scez.nl of tel. 0118-670607.

