contact:
Kortenaerstraat 60, 5481 HN Schijndel
tel: 06 – 2 3 1 0 3 8 8 3
info@debrabantseboerderij.nl

B O U W A D V I ES

Dat waardevolle Brabantse Boerderijen bedreigd worden is oud nieuws. Al tientallen jaren
ijveren cultuurbeschermers voor behoud van het traditionele boerderijen bezit in de
provincie Noord-Brabant. De Stichting de Brabantse Boerderij is ontstaan door
samengaan van een aantal “boerderij-organisaties” en ijvert nu in de hele provincie voor
het behoud van boerderijen, bijgebouwen, erf en het cultuurlandschap.
Desondanks gaan er nog steeds waardevolle oude(re) agrarische behuizingen verloren.
Sloop, verval, maar vooral ook ondeskundige verbouwing, onoordeelkundige splitsing of
“omtoveren” in een villa doen hun fatale werk.
Geschat wordt dat onze provincie in principe nog zo’n 6000 cultuurhistorisch belangrijke
boerderijen rijk is. Die geven menig dorp een stuk eigenheid, identiteit en schoonheid.
Het zijn vertrouwde elementen in een landschap dat steeds meer van zijn specifieke
karakter verliest. Oude boerderijen hebben daarin een onvervangbare plaats omdat ze zo
karakteristiek zijn voor het beeld dat we van Brabant koesteren.
De SdBB richt haar activiteiten zoals gezegd op het behoud van waardevolle boerderijen,
die bewoond worden door particulieren. Zij doet dat door omvangrijk informatiewerk o.a.
door kennisoverdracht in de vorm van cursussen, seminars en excursies over Brabantse
boerderijen. Bovendien zijn er de laatste jaren een aantal boeken met specifieke
regionale kennis over behoud en restauratie uitgegeven.
Binnen de Stichting de Brabantse Boerderij functioneert de Werkgroep Advisering.
Deskundigen, die verbonden zijn aan deze Werkgroep, geven tegen een beperkte
vergoeding een algemeen en niet-commercieel “start”-advies: zij geven globaal de
mogelijkheden aan en geven zo nodig richtlijnen t.a.v. bouwtechnische zaken. Uitgesloten
voor advies zijn bemiddeling in conflictsituaties en subsidieverlening.
Het is de bedoeling dat de eigenaar daarna voor uitwerking en of uitvoering van verdere
plannen een ter zake deskundige architect of bouwkundige in de arm neemt en daarmee
een contractuele verbintenis aangaat.
De deskundige komt op afspraak (meestal binnen twee weken) de situatie ter plaatse
bekijken en heeft een gesprek van circa een á twee uur met de eigenaren. Daarna kan ,
op verzoek, een schriftelijk advies worden uitgebracht. Er zijn kosten kosten verbonden
aan het bezoek en/ of het schriftelijk advies. Deze kosten kunnen van te voren worden
nagevraagd.
De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid.
Kleuradviezen voor het houtwerk van de buitengevels vallen ook onder deze regeling.
Voor meer informatie of toelichting kan contact worden opgenomen met het secretariaat.
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AANVRAAG BOUWADVIES Stichting de BRABANTSE BOERDERIJ
eigenaar/
bewoner*)

aanvrager
adres
pc+woonplaats
telefoonnummer
e-mail
Vriend SdBB

ja/ nee*)

verzoek om advies betreft de boerderij gelegen:
straat/ plaats
(indien afwijkend bovenstaand
adres)
nadere gegevens pand
is het pand aangemerkt als

Rijksmonument/ Gemeentelijk monument/
Beeldbepalend/ niet aangemerkt*)

staat pand op M.I.P lijst
(navragen bij gemeente)

ja/ nee*)

nadere specificatie: advies betreft
het erf/ verbouwing/ uitbreiding/ splitsing/ (uitgebreide) restauratie/ kleuradvies*)
zijn er bouwtekeningen aanwezig

ja/ nee*)

zijn er historische gegevens
bekend
(graag korte beschrijving)
korte omschrijving van het
gewenste advies

(indien de ruimte hiernaast
niet voldoende is op
achterzijde verder gaan of
extra blad gebruiken)

Het is ondergetekende bekend dat er onkosten worden berekend voor een advies en/ of een
schriftelijk verslag. Dit bedrag wordt apart gefactureerd.
Datum en handtekening:
bijlage(n):
Dit formulier zenden/ mailen aan :
Secretariaat Werkgroep Advisering
Kortenaerstraat 60 5481 HN Schijndel
info@debrabantseboerderij.nl

bankrekeningnummer 15.20.28.382 t.n.v. Stichting de Brabantse Boerderij

*) s.v.p. doorhalen wat niet gewenst is

