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Prioriteiten en taakverdeling 

Stichting de Brabantse Boerderij  

voor Boerderij, Erf, Land en Erfgoed 

vanaf 2012 
 

Hoogste prioriteiten in algemene zin: 

 

1) huishoudelijke zaken (weergegeven met een H)  

2) activiteiten/projecten wanneer die 100% gesubsidieerd zijn c.q. waar 100% 

dekking voor is. (weergegeven met een P) 

 

Verder zijn de prioriteiten weergegeven van 1 t/m 5, 1 heeft de hoogste prioriteit, 5 

de laagste. 

 

Per activiteit is de “daarop aanspreekbare en verantwoordelijke” bestuurder 

genoemd. Daarmee wordt,  behalve de verantwoordelijkheid, ook bedoeld dat de 

desbetreffende bestuurder het initiatief neemt om de desbetreffende activiteit uit te 

voeren. Als verantwoordelijk bestuurder van activiteiten die bij bepaalde 

werkgroepen horen wordt de voorzitter van de werkgroep genoemd. 

 

 

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN VOOR DE STICHTING 

 

 

 Activiteiten  prioriteit aanvangsjaar Verantw. 

bestuurder 
  (Boerderijen) 

1.  Regionale (of lokale) cursussen voor 

boerderijeigenaren of anderen 

P 2012 Peter Hoeben/ 

Johan Jansen 

2.  Uitbrengen van regio-specifiek boek 

over boerderijen   

P 2013 George Dirven 

3.  Geven van voorlichting m.b.t. 

boerderijen  aan architecten, 

bouwkundigen, gemeente e.a. 

m.b.t. behoud, bescherming en 

beleidsontwikkeling 

P 2012 George Dirven 

 

 

 

4 Geven van Brabant-brede lezingen 

over specifieke aspecten met 

betrekking tot de Brabantse 

boerderij  

1 2012 Peter Hoeben/ 

Johan Jansen 

5. Verzorgen tijdschriftpublicaties en 

andere publicaties e.d. met 

betrekking tot het behoud van 

boerderijen  

1 2012 George Dirven 

Dick Zweers 
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6. Historisch onderzoek (laten) 

uitvoeren m.b.t. boerderijen inclusief 

bijgebouwen 

1 2012 Joop 

Steenbakkers 

 

7. Stimuleren van aankoop van 

waardevolle boerderijen door een 

beschermende eigenaar (b.v. 

stichting) (of op langere termijn zelf 

aankopen van boerderijen). 

Voorlopig kiest de Stichting hier voor 

samenwerking met anderen. 

Aankopen behoort wel tot het 

werkterrein, maar is mee een zaak 

voor de langere termijn.  

 

4 2012 Jan Kerkhof 

8. Voorkomen van het niet-gebruik, 

door bijvoorbeeld verplaatsen of 

elders inplaatsen/hergebruiken, van 

waardevolle boerderijen die 

gesloopt worden voor b.v. 

uitbreiding of aanleg infrastructuur 

1 2013 Jan Kerkhof 

9. Opslaan van gesloopte waardevolle 

boerderijen en bijgebouwen 

inclusief een daarbijbehorende 

“bank” (vgl. bomenbank),dus een 

“boerderijenbank”. Dit i.s.m. bijv. 

Brabants Landschap of Boerderij en 

Landschap. De Stichting moet in 

deze geen financieel risico lopen.  

Uitvoeren zelfstandig project 

1 2013 Jan Kerkhof 

10. Geven van direct (betaald) advies 

over één object aan overheid of 

eigenaar 

1 2012 Joop 

Steenbakkers 

     

 (Cultuurhistorische bijgebouwen)    

11. Uitbrengen van boek over één soort 

bijgebouw (b.v. bakhuizen)  

4 2013 George Dirven  

12. Nog te ontwikkelen activiteit met 

betrekking tot duiventorens/huizen, 

hooibergen, bakhuizen, 

schaapskooien, 

kippenhok,varkenshok, klotkot, 

arbeiderswoning bij boerderij 

(kleigebied) e.d. 

2 2013 Ger van den 

Oetelaar 

13. Stimuleren van aankoop van 

waardevolle bijgebouwen door een 

beschermende eigenaar (b.v. 

stichting).  

4  Jan Kerkhof 
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14. Terugbrengen van verdwenen 

gebiedseigen bijgebouw  (b.v. 

hopast in Schijndel en/of 

Nieuwkuijk), schaapskooi. 

1 2013 Ger van den 

Oetelaar 

15. Verzorgen tijdschrift en andere 

publicaties e.d. met betrekking tot 

het behoud van bijgebouwen van 

boerderijen 

1 2013 George Dirven 

16. Voorkomen van het niet-gebruik van 

waardevolle schuren die gesloopt 

worden voor b.v. uitbreiding of 

aanleg infrastructuur 

 

1 2013 Jan Kerkhof 

17. Opslaan van gesloopte waardevolle 

schuren e.d. inclusief een 

daarbijbehorende “bank” (vgl. 

bomenbank).  Voor zgn. Vlaamse 

schuren is veel belangstelling. 

 

1 2013 Jan Kerkhof 

18. Geven van direct (betaald) advies 

over één object aan overheid of 

eigenaar 

1 2012 Joop 

Steenbakkers 

 (Boerenerf)    

19. Terugbrengen van een aantal 

boerentuinen in verschillende regio’s 

van Noord-Brabant  

3 2014 Ger van den 

Oetelaar & 

George Dirven 

20. Ontwikkelen stimuleringsregeling (à 

la Overijssel) m.b.t. herstel & 

terugbrengen van het totale 

boerderijensemble incl. 

ornamenten, bijgebouwen, 

beplanting 

4 2014 Ger van den 

Oetelaar 

21. Historisch (bouwkundig) onderzoek 

(laten) uitvoeren 

4 2013 Joop 

Steenbakkers 

22. Organiseren  verbrede activiteiten 

ten dienste van boerderijen, 

bijgebouwen e.a.  

(van landbouwhuisdieren 

ornamenten t/m nieuwe functies) 

  Marie Louise 

Philippini 

23. Verzorgen tijdschriftpublicaties en 

andere e.d. met betrekking tot het 

boerenerf 

1 2013 George Dirven 

 (Agrarisch cultuurlandschap)    

24. Nog te ontwikkelen activiteit met 

betrekking tot klein religieus 

(landschappelijk) erfgoed, 

boerendevotionalia 

3 2013 Ger van den 

Oetelaar 
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25. Historisch onderzoek (laten) 

uitvoeren 

2 2013 Joop 

Steenbakkers 

26. Nog te ontwikkelen activiteit met 

historisch agrarisch gebruik van het 

landschap. Actief reageren door 

zienswijzen e.d. op besluiten van 

overheden die in strijd zijn met onze 

doelstellingen.  

3 2013 Ger van den 

Oetelaar 

27.. Verzorgen tijdschriftpublicaties e.d. 

met betrekking tot het agrarisch 

cultuurlandschap 

1 2012 George Dirven 

     

 (communicatie stichting)    

28. Organisatie vriendendag H  Peter Hoeben/ 

Johan Jansen 

29. Participatie in Brabantbrede en 

nationale overleggen 

H  Peter Hoeben 

e.a. 

30. Uitbrengen Nieuwsbrief met in elke 

nieuwsbrief ook aandacht voor erf, 

bijgebouwen en agrarisch 

cultuurlandschap 

H  George Dirven 

31. (Multimediale) communicatie 

stichting d.m.v. website, (digitale) 

nieuwsbrief, foldermateriaal, 

plaatsen van artikelen, Omroep 

Brabant e.d. 

H  Pieter Parel 

31a Samenwerken met andere niet-

boerderijenorganisaties (bijv. 

Brabants Landschap) 

  AB 

 (structuur stichting)    

32. Portefeuilleverdeling bestuursleden  H  DB 

33. Huishoudelijk reglement m.b.t. 

inbedding diverse werkgroepen van 

de stichting 

H  DB 

34. Vrienden van de stichting 

informeren 

H 2012 George Dirven 

35. Raad van Advies samenstellen H 2012 DB 

 (Dagelijks bestuur)    

37. Voorbereiden AB-vergaderingen   DB 

38. Uitvoeren besluiten AB   DB 

39.  Voeren secretariaat   George Dirven 

40 Begrotingscyclus & beheren gelden   Pieter Jacobs 

41   Vriendenadministratie   Pieter Jacobs 

 

N.B. Een en ander met inachtneming van beëindiging bestuurslidmaatschap van 

Peter Hoeben laatste kwartaal 2012 en van George Dirven per 1 april 1913. 
 


