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Stichting Boerderij en Erf Alblasserwaard/Vijfheerenlanden adviseert
eigenaren van historische gebouwen en overheden over behoud en
ontwikkeling van monumenten. Dat gebeurt door persoonlijk advies, een
handboek, cursussen en vertegenwoordiging in tal van commissies en
adviesorganen. Het resultaat: boerderijen worden van de sloop gered en
nieuwe economische dragers in de streek krijgen kans in de historische
gebouwen. De vereniging die aan de stichting gekoppeld is, organiseert
lezingen, excursies en tentoonstellingen.
.
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