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Context

- Komende vijftien jaar: 16.000 – 24.000 boerderijen verliezen agrarische functie

- Grote veranderingen op het platteland door maatschappelijke opgaven

- Kansen van agrarisch erfgoed nog te weinig onderkend: manifest Agrarisch 
Erfgoed Nederland (2017): Gebruik de Boerderij



Boerderijenfonds

Stimuleringsfonds voor herbestemming, in combinatie met verduurzaming en 
restauratie van agrarisch erfgoed

Missie
Stimuleren behoud en gebruik van agrarisch erfgoed ter bevordering van een 
toekomstbestendig platteland 



Wat

1. Ondersteuning particuliere eigenaren met financiën en kennis
via Aanvraagregeling fonds

2. Kennisontwikkeling en kennisverspreiding
Digitaal/bijeenkomsten/publicaties

Budget
4.994.150,- euro voor 3,5 jaar vanuit OCW (tot medio 2023)
Budget voor 20-25 projecten



Algemene richtlijnen aanvragen

• Particuliere initiatiefnemer/eigenaar van agrarisch erfgoed

• Herbestemming (in combinatie met verduurzaming en/of restauratie); 
woonboerderijen uitgesloten

• Meerwaarde voor leefomgeving (doelstelling fonds); 

• Projectbegroting minimaal 200.000 euro; 



Integrale beoordeling plannen

1. Behoud en gebruik waardevol erfgoed 

2. Meerwaarde voor de leefomgeving 

3. Verduurzaming

4. Draagvlak en samenwerking 

5. Haalbaarheid 



3 rondes 2020 - 2021

45 aanvragen, 18 gehonoreerd
3,3 miljoen euro

verdeling per provincies
Prov Fr 4
Prov ZH 2
Prov Gld 2
Prov Ov 2
Prov Ut 2
Prov Gr 2
Prov Nb 2
Prov Zl 1
Prov NH 1

verdeling soort monument

rijksmonument 10
gemeentelijk monument 3
provinciaal monument -
karakteristiek/beeldbepalend 5



https://vimeo.com/user145290897

Bezoekboerderij De 
Onderneming, Zwartewaal

https://vimeo.com/user145290897






De Nije Hoeve, 
Hengelo







De Pekhoeve, karkooi
Ulvenhout





Hoogheem, Erfgoed & logies
Nieuwolda





Klooster Westerhûs, 
Hilaard





Landgoed 
Willemshoeve, Soest



Landgoed Boschhoeve, 
Nijeberkoop



3 groepen aanvragers

1. particulieren: liefde voor erfgoed, behoud natuur/biodiversiteit, familiebezit 
- toeristisch/recreatieve herbestemming, kleinschalige zorg, culturele functie

2. stichtingen: groot draagvlak, brede maatschappelijke meerwaarde, regionale 
uitstraling:

- zorgfunctie, sociaal-maatschappelijke functie, culturele functie

3. agrariërs: bedrijfsverbreding door nieuwe activiteiten, transitie landbouw:
- herbestemming maakt voortzetting agrarische bedrijvigheid mogelijk



Enkele voorzichtige conclusies

- Gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden: komt veel 
voor, weinig financiële mogelijkheden

- Problematiek agrarische bedrijven/monumenten: zowel bij behoud 
agrarische functie als bij herbestemming naar nieuwe functie

- Woonbestemming: actuele vraag naar andere woonvormen

- Agrarisch erfgoed: waardevol en kansrijk



Agrarisch erfgoed: waardevol en kansrijk

Maatschappelijke opgaven op het platteland: integrale oplossingen nodig

Herbestemming en hergebruik van agrarisch erfgoed: waardevolle 
bijdrage:
- zorgt voor sociaal-maatschappelijke vernieuwing
- creëert economische bedrijvigheid en ondersteunt agrarische 

bedrijvigheid
- versterkt de ruimtelijke kwaliteit  van het landelijk gebied
- draagt zo bij aan bevorderen brede welvaart in de regio en 

toekomstbestendig platteland 

Agrarisch erfgoed op de agenda: programma Boerderij in beweging 

www.boerderijinbeweging.nl

http://www.boerderijinbeweging.nl/


www.boerderijenfonds.nl

http://www.boerderijenfonds.nl/

