
Cultuurhistorische waardenkaart

Agrarisch Erfgoed Nederland, die hiervoor een samenwer-
king is aangegaan met het Nationaal Restauratiefonds. 
Het Restauratiefonds betaalt de subsidies uit en kan met 
�nanciële kennis over het proces van herbestemmen, 
verduurzamen en restaureren eigenaren ondersteunen. 
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
maakte het Boerderijenfonds mogelijk met een bijdrage 
van 5 miljoen euro voor de periode 2020-2023. 

Indienen aanvragen
Eigenaren van agrarisch erfgoed kunnen een aanvraag 
indienen bij het Boerderijenfonds. De regeling is bedoeld 
voor een cultuurhistorisch waardevolle boerderij, of delen 
van het boerderij-ensemble, die is geregistreerd als 
rijksmonument,  gemeentelijk monument, of als beeldbe-
palend of karakteristiek object. Indien de boerderij niet 
o�cieel is aangemerkt als monument, beeldbepalend of 
karakteristiek object, dan dient in de aanvraag aan de 
hand van een bouwhistorisch onderzoek te worden 
beargumenteerd waarom het object te beschouwen is als 
cultureel erfgoed en belangrijke cultuurhistorische 
waarden bevat.

Op www.boerderijenfonds.nl is alle informatie over de 
werking van het fonds te vinden. Zo wordt beschreven 
wie er een aanvraag kan indienen en is te lezen waaraan 
een aanvraag moet voldoen om in behandeling te 
worden genomen. Raadpleeg daarvoor de Algemene 
Richtlijnen. 

De aanvragen worden beoordeeld door een onafhanke-
lijke beoordelingscommissie. De commissie bestaat uit 
ervaren specialisten die gezamenlijk de noodzakelijke 
kennis inbrengen om ingediende projecten op alle 
aspecten te kunnen beoordelen. 

Op de website zijn de beoordelingscriteria te vinden die 
de commissie hanteert. Verder wordt de procedure voor 
het indienen van een aanvraag beschreven en wordt er 
uitgelegd hoe de afhandeling en (eventuele) toekenning 
van een bijdrage plaatsvinden. 

Indieningsrondes
De eerste ronde voor het indienen van een aanvraag sluit 
op 1 mei 2020. 
De volgende inzendtermijnen 
sluiten op 1 september 2020 
en op 15 januari 2021.
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Boerderijenfonds van start
Vele monumentale en cultuurhistorisch waardevolle 
boerderijen zullen de komende jaren vrijkomen, 

omdat de agrarische functie vervalt. De instandhouding 
ervan staat daardoor onder druk. Een gebouw dat geen 
functie meer heeft, vervalt immers al snel. Vanwege de 
hoge restauratie- en herstelkosten en de steeds toene-
mende energierekeningen worden de zorgen voor het 
behoud van dit erfgoed nog groter.    

Maatschappelijke opgave
Veel historische boerderijen zijn in eigendom van particu-
lieren. Zij hebben veel passie om hun bezit, dat vaak al 
generaties lang in familiebezit is, in goede staat te 
houden. Maar er komt steeds meer op hen af, zoals 
verduurzaming en de energietransitie. Om hen te helpen 
is het Boerderijenfonds opgericht. Behalve de instandhou-
ding van erfgoed, wordt met dit fonds ook beoogd een 
bijdrage te leveren aan een leefbaar platteland en 
klimaatadaptatie. 

Boerderijenfonds
Het doel van het Boerderijenfonds is bewustwording te 
stimuleren met betrekking tot hergebruik van agrarisch 
erfgoed, alsook het hergebruik van agrarisch erfgoed 
concreet te bevorderen door subsidieverstrekking. Het 
boerderijenfonds is een stimuleringsfonds voor herbe-
stemming, in combinatie met verduurzaming en restaura-
tie, van agrarisch erfgoed. Het fonds kan eigenaren 
ondersteunen met een �nanciële bijdrage en advies. 
Daarnaast richt het fonds zich op kennisontwikkeling en 
-verspreiding. 

Initiatiefnemers Boerderijenfonds
Het Boerderijenfonds is een initiatief van de Stichting 

De activiteiten van Stichting Monumentenhuis Brabant, dit is het Brabantse steunpunt 
voor de monumentenzorg en archeologie, worden ondersteund door de Provincie Noord-Brabant.

Bosven, Mariahout



  

 

   

 

           

Crowdfunding voor ‘Zorg voor Doy’
Een inspirerend �lmdocument 
rond vrijkomend agrarisch 
erfgoed

Doy is een 80-jarige man en ongehuwd. Hij woont 
in een monumentale boerderij aan de rand van het 

Brabantse dorp Oirschot. Het is de boerderij waar hij 
werd geboren en waar hij wil blijven tot aan zijn dood. 
Maar wat doe je als niet alleen jij, maar ook het huis waar 
je woont ouderdomsverschijnselen begint te vertonen? 
Bovendien is de boerderij veel te groot voor hem alleen. 
Hij wil het erfgoed van zijn familie, dat voor hem een heel 
belangrijk aspect is, zo goed mogelijk borgen naar de 
toekomst toe. 

Problematiek VAB’s 
Er is een documentaire gemaakt over zijn zoektocht rond 
het zo goed mogelijk omgaan met zijn monumentale 
boerderij en het tre�en van (zorg)voorzieningen voor zijn 
oude dag: ‘Zorg voor Doy’. Een prachtig beeld, dat ook 
heel actueel is. Hoeveel agrarisch erfgoed staat al leeg, of 
zal de komende tijd vrijkomen? De problematiek van de 
Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB’s) wordt op een 
indrukwekkende manier – in samenhang met andere 
thema’s die voor Doy spelen – aan de orde gesteld. Het 
gaat dan onder meer om verruiming van gebruiksmoge-
lijkheden van cultuurhistorisch waardevolle boerderijen, 
het aanbieden van zorg om bewoning door ouderen 
mogelijk te maken etc.

De documen-
taire levert 
een inspire-
rende 
bijdrage aan 
de discussie 
rond de 
maatschappe-
lijke thema's: 
herbestem-
ming van 
agrarisch 
erfgoed, 
(mantel)zorg, 
nieuwe 
woonvormen 
en het 
behouden van 
de leefbaar-
heid op het 
platteland.

Crowdfunding nodig
Fragmenten van de documentaire zijn getoond 
tijdens dialoogbijeenkomsten, die in 2019 rond 
‘Zorg voor Doy’ zijn georganiseerd. De ‘voorpre-
mière’ met aansluitend de dialoog oogstte steeds 
veel lof. De �lmmakers Eva Zwart en Inge Gu�ens 
willen met hun productie bijdragen aan het 

maatschappelijke debat. Ze maken integere, menselijke 
verhalen die ingaan op actuele maatschappelijke 
problemen en opgaven. Dit wordt gedaan vanuit een 
integrale benadering, dus niet vanuit één thematiek of 
gezichtspunt.  Om de �lm af te kunnen maken is er 
�nanciële steun nodig voor de laatste fase: de montage, 
het componeren van de �lmmuziek, de distributie en het 
ontwikkelen van activiteiten om de impact van de �lm uit 
te dragen. Dat laatste houdt in dat na voltooiing van de 
�lm en de première bij een van de Nederlandse �lmfesti-
vals de documentaire op diverse plekken in Nederland 
zal worden vertoond, waarna de makers met het publiek 
in gesprek gaan over de verschillende onderwerpen die 
aan de orde ter sprake komen(o.a. behoud van agrarisch 
erfgoed, leefbaarheid, platteland etc.). 

Monumentenhuis Brabant heeft inhoudelijk nauw 
samengewerkt met de �lmmakers rond de dialoogbijeen-
komsten ‘Zorg voor Doy’ en heeft van dichtbij de 
positieve impact van de documentaire kunnen proeven 
op de dialoog rondom maatschappelijke opgaven.  
Voor meer info over het project en crowdfunding-actie: 
www.cinecrowd.nl/zorgvoordoy

Van Monumentencommissie 
naar Adviescommissie 
Omgevingskwaliteit 

Per 1 januari 2021 gaat de Omgevingswet van 
kracht. Voor veel beleidsterreinen geldt een 

overgangsperiode waarin gemeenten de tijd krijgen het 
beleid op de Omgevingswet aan te passen. Voor de 
advisering met betrekking tot rijks- en gemeentelijke 
monumenten ligt dat echter anders. De huidige advies-
commissies voor monumenten en ruimtelijke kwaliteit 
vallen namelijk niet onder het overgangsrecht van de 
Omgevingswet. Vóór 1 januari 2021 moet dan ook door 
de gemeenteraad een nieuwe adviescommissie zijn 
ingesteld. Anders beschikt de gemeente niet meer over 
de wettelijk voorgeschreven adviescommissie en voldoet 
de gemeente dus niet meer aan de wettelijke bepalingen 
met alle juridisch risico’s van dien. 

Digitale informatieverstrekking
Vanwege de Coronacrisis hebben wij moeten besluiten 
de geplande regionale informatiebijeenkomst over de 
door de gemeenten te nemen acties in dezen niet door 
te laten gaan. Maar… het werk blijft! Gemeenten moeten 
op tijd de nodige stappen zetten en acties ondernemen 
t.b.v. de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwa-
liteit. 

Medio april van dit jaar zal het Monumentenhuis Brabant 
de gemeenten hierover uitgebreid digitaal 
informeren. Indien gewenst, kunnen gemeenten 
het Monumentenhuis Brabant inschakelen voor 
ondersteuning bij de implementatie ervan. U kunt 
hiervoor contact opnemen met 
m.dejong@monumentenhuisbrabant.nl.

      

Schop voor restauratie

Schop na restauratie


