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Holten, 4 april 2018 

 
 
 
Geachte formateur, 
 
 
U bent begonnen met de uitdagende taak om in uw gemeente, samen met de politiek, een breed gedragen 
collegeprogramma samen te stellen. Omdat u nu volop bezig bent met deze inhoudelijke klus, sturen wij u deze 
brief.  Wij vragen uw aandacht voor de grote waarde die met name het agrarisch erfgoed in uw gemeente 
vertegenwoordigt.  
 
Op 30 november jongstleden presenteerden wij als stichting Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN), het manifest 
“Gebruik de Boerderij!”. Het is een manifest dat wij opstelden samen met de 15 provinciaal of regionaal 
opererende boerderijenstichtingen in Nederland, ook actief in het gebied waarin uw gemeente ligt. Het manifest 
is een oproep aan overheden, ontwikkelaars, eigenaren en bewoners van historische boerderijen. De inhoud van 
het manifest bevelen we u van harte aan. 
 
Elk jaar verliezen 2000 boerderijen in Nederland hun agrarische functie. Daaronder bevinden zich veel 
boerderijen met monumentale, historische en landschappelijke waarde. In ons manifest laten we in drie stappen 
zien dat de betekenis van dit agrarisch erfgoed aanzienlijk verder gaat dan alleen de mogelijk economische 
waarde. Zo wordt nog wel eens over het hoofd gezien dat de vaak zo karakteristieke boerderijen en 
bijgebouwen van groot belang kunnen zijn voor de aantrekkelijkheid van de regio en voor de kwaliteit van 
wonen en werken. Waarbij niet uit het oog verloren mag worden dat het platteland voor ingrijpende 
ontwikkelingen staat door veranderingen in de agrarische sector, in de demografie en in de economie in z’n 
algemeenheid.  
 
De drie hoofdthema’s van het manifest zijn: 1. Erkenning van de waarde van het erfgoed. 2. Behoud door 
ontwikkeling. 3. Ontwikkeling door behoud.  
Gezamenlijk laten deze drie thema’s zien dat het alom aanwezige erfgoed van belangrijke economische, 
maatschappelijke én sociaal-culturele waarde is. Niet alleen voor de eigenaar van de boerderij, maar vooral ook 
voor de regio als geheel en haar bewoners.  
Succesvolle transformaties van agrarisch erfgoed in Nederland bewijzen dat historische boerderijen een bijdrage 
kunnen leveren aan de uitdagingen die in het buitengebied spelen. Te denken valt daarbij aan de zoektocht naar 
nieuwe economische dragers, het verbeteren van toeristisch-recreatief perspectief en niet in de laatste plaats: 
de energietransitie.  Dat de gemeente als faciliterende overheid alle ruimte biedt voor de ontwikkeling van het 
agrarisch erfgoed, lijkt in dit licht bijna onontbeerlijk. 

Bericht  
aan de formateur  
van het nieuwe college van 
burgemeester en wethouders 



 

 
 
 
 
De energietransitie die nu goed op stoom begint te komen, de trek naar de stad met bijbehorende afname van 
bevolking op het platteland, de schaalvergroting in de landbouw en de demografische verandering van de 
bevolkingssamenstelling: alle zijn het ontwikkelingen die hun invloed hebben op het landelijk gebied. Ze vragen 
om heroriëntatie en ontwikkeling. Het huidig tijdsgewricht biedt alle kansen om hierbij uit te gaan van de 
bestáánde waarde van het gebied en van het agrarisch erfgoed daarin. Tegelijkertijd worden nieuwe kwaliteiten 
toegevoegd, helemaal in de geest van de komende Omgevingswet.  
Wij nodigen u uit deze denkwijze een centrale plek te geven in het nieuwe gemeentelijk beleid zoals dat gericht 
zal zijn op de inrichting van de ruimte en de plattelands-economie, én op het cultureel erfgoed. 
 
Mocht u meer informatie willen hebben over het agrarisch erfgoed in uw gemeente: wij brengen u met alle 
plezier in contact met de boerderijenstichting die het aangaat en die over de relevante kennis beschikt. 
 
Kort en goed: samen met de 15 aangesloten boerderijenstichtingen streeft AEN ernaar om zoveel als mogelijk 
waarde te creëren met het rijke agrarisch erfgoed in Nederland. Helpt u ook mee door hier in uw 
collegeprogramma passende ruimte voor te creëren? 
 
Bijgevoegd treft u een exemplaar van ons manifest Gebruik de boerderij!.  
 
Wij zijn reuze benieuwd op welke wijze úw gemeente de waarde van het agrarisch erfgoed zal weten te 
omarmen! 
 
 
 
Namens de 15 boerderijenstichtingen in Nederland,  
het bestuur van de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland,  
 
 
met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
Ton Peters | voorzitter 


