Werkwijze WERKGROEP ADVISERING SdBB
De Stichting de Brabantse Boerderij (SdBB) beschikt over een Werkgroep
Advisering, die bestaat uit deskundigen op het gebied van restauratie en
verbouwing van historische boerderijen en de bijbehorende bijgebouwen. De
Werkgroep heeft tot doel boerderijeigenaren te adviseren bij de aanpak van de
restauratie en/of verbouwing van hun historische boerderij of schuur.
De Werkgroep.
Veel eigenaren, die hun boerderij en/of schuur willen restaureren en verbouwen,
worstelen met de vraag hoe zij dit aan zullen pakken. Mensen, die een boerderij in hun
bezit krijgen, vragen zich af of deze nog veel authentieke elementen bevat of door
verbouwingen in het verleden veel aan cultuurhistorische waarde heeft ingeboet. Is dat
dan nog te herstellen? Die eigenaren zijn vaak op zoek naar enige hulp om hun vragen te
beantwoorden en hen wat op weg te helpen.
Voor dit doel heeft de Stichting de Brabantse Boerderij een Werkgroep Advisering in het
leven geroepen. Deze werkgroep bestaat uit een aantal (restauratie)architecten,
bouwkundigen, een restauratieconstructeur en andere boerderijdeskundigen.
De werkgroep wil eigenaren, die daaraan behoefte hebben, ‘op het juiste spoor zetten’
voordat zij daadwerkelijk met een restauratie of verbouwing beginnen .
Adviesbezoek.
Dit kan gebeuren tijdens een gesprek ‘op locatie’ en een rondgang door de betreffende
boerderij of bijgebouw. Zo’n bezoek en gesprek nemen meestal anderhalf á twee uur in
beslag.
Tijdens dit bezoek kunnen de volgende zaken aan de orde komen:


het type boerderij (bijvoorbeeld kortgevel- of langgevelboerderij) of schuur
(dwarsdeel- of langsdeelschuur, schop) en zo mogelijk de leeftijd;



de constructie (draagconstructie/gebint, kapconstructie, vloeren, gewelven, etc.);
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de karakteristieke en cultuurhistorisch waardevolle elementen, die in stand
zouden moeten blijven;



de zichtbare gebreken, bijv. aan muren, constructies, dak, kozijnen, vensters, enz.

De adviseur van de Werkgroep kan de eigenaar aanraden om bijvoorbeeld bouwhistorisch
onderzoek te laten doen door een bouwhistoricus. De adviseur kan ook aanraden om een
(restauratie)architect of een restauratieconstructeur in de arm te nemen .
Bij zo’n bezoek en rondgang door de boerderij kan de eigenaar aantekeningen maken. De
adviseur kan op verzoek van de eigenaar een kort verslag – hooguit enkele A4-tjes – van
zijn bevindingen te maken.
Naast boerderijdeskundigen heeft de Werkgroep ook enkele leden die deskundig zijn op
het gebied van ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen. Op hen kunnen boerderijeigenaren ook een beroep doen voor informatie en advies.
Kosten.
De advisering en het bezoek zijn niet kosteloos. Een dergelijk adviesbezoek neemt –
inclusief de reistijd – al een kleine drie uur in beslag. Wil de eigenaar bovendien een
verslag dan komen daar circa twee uren bij. Deze werkzaamheden worden tegen de
gemaakte onkosten uitgevoerd. Uiteraard kan van te voren worden overlegd.
Hoe aanmelden?
Wilt u zo’n advies aanvragen dan vindt u op onze website www.debrabantseboerderij.nl
een aanvraagformulier. Dat formulier kunt u invullen en per post of per email verzenden
naar het secretariaat van de Werkgroep Advisering SdBB. Het adres staat op het
formulier.
Meer informatie is verkrijgbaar bij de voorzitter van de Werkgroep Advisering (zie onze
website)
januari 2017
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