Toekomst
voor historische
boerderijen
Gemeenten moeten meer aandacht besteden aan het creëren van nieuwe functies
in historisch waardevolle boerderijen.
Op deze manier kunnen deze boerderijen
worden behouden en ook gerestaureerd.
De gemeenten kunnen dit beleidsmatig
oppakken door hun bestemmingsplannen
hierop in te richten en de papierwinkel te
reduceren om nieuwe functies mogelijk te
maken.
Dit is in het kort de aanbeveling uit het
project Nieuwe perspectieven voor Boerderij en Landschap. Het project is uitgevoerd in de Leadergebieden Zeeland
Noord, Zeeland Zuid en Alblasserwaard
Vijfherenlanden en is opgezet door
Peter van Zutphen (adviseur Leader),
samen met Sjoerd Veerman (Uitvoering
Landschapsplan Alblasserwaard Vijfherenland) en Sandra Dobbelaar (Landschapsbeheer Zeeland).
De resultaten van het project zijn te vinden
in het boekje “Boerderij in perspectief”.
Het boekje is leerzaam voor allen, die zich

vrijwillig of beroepsmatig willen inzetten
voor behoud van de historische boerderijen. Het gaat in op het project, de problemen, de kansen en geeft vooral vele praktische tips om behoud en ontwikkeling van
cultuurhistorisch waardevolle boerderijen
te versterken. Er worden oplossingen
geboden voor problemen, die in heel
Nederland voorkomen.

Het boekje “Boerderij in perspectief “
is te bestellen bij: www.boerderijenerf.nl
en bij www.landschapsbeheer.nl/zeeland
prijs € 10,00 excl porto,
60 pagina’s, 30 mooie foto’s.
Peter van Zutphen gaat verkennen of er
behoefte is het project ook in andere
gebieden uit te voeren. Ben je geïnteresseerd:
mail naar petervanzutphen@planet.nl.

Deze boerderij uit de omgeving van Nisse is geheel
authentiek; traditioneel voor de zak van Zuid Beveland.
De schuur is van riet en houten potdekselwerk en
heeft grote mendeuren. Geheel volgens Zeeuwse
traditie zijn de randen rond de deuren witgemaakt.

Vroeger was voor elke boerderij in de Alblasserwaard
een boenstoep aangebracht. Hier werden de melkemmers schoongemaakt in de sloot. Nadat ze hun
functie verloren zijn veel van deze stoepen verdwenen.
Nu worden ze meer en meer hersteld en hebben ze
een functie als opstapplaats voor kano’s.

STR EE K 1 08 3

