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Stichting de Brabantse Boerderij

• Jan Aalders, secretaris

• Marjan Ponten, voorzitter 
werkgroep Boerderijen Pluim

• Jeanne van Ostaijen, 
voorzitter werkgroep 
Vriendendag

• Pedro Schamp, 
bouwprofessional van de 
SdBB

• Pieter Jacobs, 
penningmeester

• Otte Strouken, voorzitter



We stellen ons voor!

• Geschiedenis

• Doelstelling

• Brabants Heem

• Behartigen van gemeenschappelijke belangen voor eigenaren, gemeenten en 
professionals
- bewustmaking
- publiciteit en promotie
- delen informatie, kennis en kunde
- ondersteuning projecten en activiteiten
- advies en ondersteuning restauratie
- opkomen tegen bedreigingen

• Wat is het nut van de SdBB? 
- op de agenda zetten van het belang van behoud van boerderij en landschap! 

• Hoe bereiken we ons doel? 



Wij zetten ons in voor het behoud 
van de Brabantse Boerderij



Boerderij, erf en 
interieur



Media

• Website, Nieuwsbrief, 
Nieuwsflits, Facebook

• Uitnodigingen

• Boeken over 
Boerderijen 

• Ondersteunen diverse 
Brabantse projecten

• Meld ons je project!



De 2-jaarlijkse Boerderijen Pluim

• Voor wie?

• Criteria en Jury

• Wat levert deelname op?
- media 
- een ‘CV’
- een ‘goed voorbeeld’
- erkenning!

• Wanneer wordt de 
volgende Pluim 
uitgereikt?



De jaarlijkse Vriendendag

• Elke eerste zondag in april
• Unieke bezoeken aan de mooiste boerderijen
• Veel informatieverstrekking en uitwisseling van kennis en ervaring 

tussen eigenaren en deskundigen
• Ontdekken en inspireren



Het jarenlange project verplaatsing 
Vlaamse schuren

• Doel en 
herkansing van 
uniek landelijk 
erfgoed!

• Subsidie van  
provincie



Andere projecten

• Putten en Bakhuizen

• Heggen vlechten

• De Scheeken

• boerderijen en landschappen komen weer tot 
leven!



Advisering en bouwbegeleiding door 
onze professionele advies- en 

kennisgroep
• Advies- en 

Kennisgroep bestaat 
uit architecten, 
bouwhistorici, 
bouwbegeleiders, 
professionals  

• Omgaan met originele 
boerderijen

• Wil jij advies? Heb jij 
begeleiding nodig? 



Manifest Brabants Landelijk Erfgoed

• Wat, wanneer, 
waarom, door wie 

• Doel

• En nu … wat kunnen 
we in de toekomst 
met dit Manifest?



Oprichting Werkgroep Bedreigd 
Brabants Landelijk Erfgoed

• Meldingen over aantasting 
boerderijen en landschap

• Ervaringsdeskundigen

• Samenwerken met Bond 
Heemschut 

• Uitwisselen kennis en kunde

• Ontwikkelen van uniform 
advies 

• Wederzijds verlenen van 
bijstand  

• Media



Hoe steun ik De Brabantse Boerderij?

• Wordt VRIEND !

• Waarom zou jij Vriend van De Brabantse 
Boerderij willen worden?

• Wat kost mij dat?

• Hoe word ik VRIEND?

• www.debrabantseboerderij.nl



Dank u wel !


