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VISIE & TAKEN 

Stichting de Brabantse Boerderij voor Boerderij, Erf, Land en 

Erfgoed 
 

 

1) DOELSTELLING 

De kwaliteiten van de historische boerderij, de agrarische en andere 

cultuurhistorische bijgebouwen, het boerenerf en het agrarisch cultuurlandschap te 

bevorderen  

(De doelstelling is nadrukkelijker breder dan “de boerderij”, dit dient ook tot uiting te 

komen in onze activiteiten)  

 

2) INVENTARISATIE  

 

 Activiteiten uit Statuten Stichting Met name direct 

effect op 

AC BE CB HB 

a Bevorderen van mogelijkheden voor boerderijeigenaren  x x X 

b Bevorderen van bewustwording van boerderijeig. e.a.   x x X 

c Geven van voorlichting m.b.t. boerderijen  aan 

architecten e.a. 

 x x X 

d Adviseren aan eigenaren, gemeenten in brede zin   x X 

e Uitbrengen Nieuwsbrief  x x x X 

f Uitbrengen publicaties behoud van boerderijen    x X 

g Organisatie vriendendag • • • • 

h Ondersteunen en/of coördineren van activiteiten 

rondom historische boerderij 

  x X 

i Bevorderen goede coördinatie op cultuurhistorisch 

gebied 

• • • • 

j Bevorderen samenwerking met partijen rondom 

boerderij 

• • • • 

k Beïnvloeding van en advisering beleidsontwikkeling x x x X 

l Steunen ontwikkelingsmogelijkheden agr. objecten   x X 

HB: Historische boerderij  

CB: Cultuurhistorische bijgebouwen 

BE: Boerenerf 

AC: Agrarisch cultuurlandschap  

 •   : Indirect effect 

 

Conclusie: 

De statuten van de stichting geven met name activiteiten aan met betrekking tot 

boerderijen, agrarische en niet-agrarische bijgebouwen, erf en agrarisch  

cultuurland-schap, het totale erfgoed dus. 
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Soorten activiteiten: 

1) Functioneren stichting (inclusief extern overleg & beleidsbeinvloeding) 

2) Stimuleren kennisontwikkeling op verschillende niveaus 

3) Reageren via zienswijzen etc. op besluiten overheden 

4) Aankoop & restauratie en/of inrichting (e.d.) 
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3) SPECIFIEKE ACTIVITEITEN VOOR DE STICHTING 

 
 Activiteiten Stichting uit Statuten Met name direct 

effect op 

A

C 

BE CB HB 

  (Boerderijen)     

1.  Regionale (of lokale) cursussen voor boerderijeigenaren   x X 

2.  Uitbrengen van regio-specifiek boek over boerderijen     x X 

3.  Geven van voorlichting m.b.t. boerderijen  aan 

architecten, bouwkundigen, gemeente e.a. m.b.t. 

behoud, bescherming en beleidsontwikkeling  

  x X 

4 Geven van Brabant-brede lezingen over specifieke 

aspecten met betrekking tot de Brabantse boerderij  

  x X 

5. Verzorgen tijdschriftpublicaties e.d. met betrekking tot het 

behoud van boerderijen  

  x X 

5a. Verzorgen publicaties e.d. met betrekking tot het 

beschrijving en/of behoud van boerderijen  

  x X 

6. Historisch onderzoek (laten) uitvoeren m.b.t. boerderijen 

inclusief bijgebouwen 

  x X 

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.  

  x X 

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 

Uitvoeren zelfstandig project 

  x X 

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 

  x X 

10. Geven van direct (betaald) advies over één object aan 

overheid of eigenaar 

  x X 

      
 (Cultuurhistorische bijgebouwen)     

11. Uitbrengen van boek over bijgebouwen of over één soort 

bijgebouw (b.v. bakhuizen)  

  X  

12. Nog te ontwikkelen activiteit met betrekking tot 

duiventorens/huizen, hooibergen, bakhuizen, 

schaapskooien, kippenhok,varkenshok, klotkot, 

  X  



 

 

 
4 

 

arbeiderswoning bij boerderij (kleigebied) e.d. 
13. Stimuleren van aankoop van waardevolle bijgebouwen 

door een beschermende eigenaar (b.v. stichting). Zie 3.8. 

  X  

14. Terugbrengen van verdwenen gebiedseigen bijgebouw  

(b.v. hopast in Schijndel en/of Nieuwkuijk), schaapskooi. 

  X  

15. Verzorgen tijdschriftpublicaties e.d. met betrekking tot het 

behoud van bijgebouwen van boerderijen 

  X  

15a. Verzorgen publicaties e.d. met betrekking tot het behoud 

en/of beschrijving van bijgebouwen van boerderijen 

  X  

16. Voorkomen van het niet-gebruik van waardevolle schuren 

die gesloopt worden voor b.v. uitbreiding of aanleg 

infrastructuur 

  X  

17. Opslaan van gesloopte waardevolle schuren e.d. inclusief 

een daarbijbehorende “bank” (vgl. bomenbank).  Voor 

zgn. Vlaamse schuren is veel belangstelling. Zie 3.10. 

  X  

18. Geven van direct (betaald) advies over één object aan 

overheid of eigenaar 

  X  

      
 (Boerenerf)     

19. Terugbrengen van een aantal boerentuinen in 

verschillende regio’s van Noord-Brabant  

 X   

20. Ontwikkelen stimuleringsregeling (à la Overijssel) m.b.t. 

herstel & terugbrengen van het totale boerderijensemble 

incl. ornamenten, bijgebouwen, beplanting 

 X x X 

21. Historisch (bouwkundig) onderzoek (laten) uitvoeren  X   
22. Is historisch agrarisch gereedschap en zijn boerderij-dieren 

c.q. agrobiodiversiteit van belang voor onze Stichting? 

Onze Stichting kan de functie van makelaar uitoefenen 

tussen verzamelaars. M.b.t. boerderijdieren kan een link 

gelegd worden naar bestaande organisaties en 

gestimuleerd worden dat boerderijeigenaren inheemse 

dieren houden (MRY, Chaams hoen, etc.). 

    

23. Verzorgen tijdschriftpublicaties e.d. met betrekking tot het 

boerenerf 

 X   

23a. Verzorgen publicaties e.d. met betrekking tot het 

boerenerf 

 X   

      
 (Agrarisch cultuurlandschap)     

24. Nog te ontwikkelen activiteit met betrekking tot klein 

religieus (landschappelijk) erfgoed, boerendevotionalia 

X    

25. Historisch onderzoek (laten) uitvoeren X    
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. Zie 3.5. 

    

27. Verzorgen tijdschriftpublicaties e.d. met betrekking tot het 

agrarisch cultuurlandschap 

X    
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27a Verzorgen aparte publicaties e.d. met betrekking tot het 

agrarisch cultuurlandschap 

X    

      
 (communicatie stichting)     

28. Organisatie vriendendag x x x X 
29. Participatie in Brabantbrede en nationale overleggen x x x X 
30. Uitbrengen Nieuwsbrief met in elke nieuwsbrief ook 

aandacht voor erf, bijgebouwen en agrarisch 

cultuurlandschap 

x x x X 

31. (Multimediale) communicatie stichting d.m.v. website, 

(digitale) nieuwsbrief, foldermateriaal, plaatsen van 

artikelen, Omroep Brabant e.d. 

x x x X 

31a. Samenwerken met andere niet-boerderijenorganisaties 

(bijv. Brabants Landschap) 

x x x X 

      
 (structuur stichting)     

32. Portefeuilleverdeling bestuursleden      
33. Huishoudelijk reglement m.b.t. inbedding diverse 

werkgroepen van de stichting 

    

34. Vrienden van de stichting informeren     
35. Raad van Advies samenstellen     
      

 (juridische zaken)     
36. De Stichting zal niet actief reageren op zienswijzen e.d. 

van overheden die in strijd zijn met haar doelstellingen. De 

Stichting zal verwijzen en bemiddelen naar andere 

organisaties (bijv. heemkundekringen, Federatie) en deze 

waarnodig ondersteunen. 

Aan de hand van deze Bouwstenen zullen de statuten 

worden bekeken en zo nodig worden aangepast. 

    

 

 

 

 
 


