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PERSBERICHT  /  
 
BEKENDMAKING  

Delft, 26 mei 2010 

 
Oprichting van de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland 
 
Op 29 mei a.s. richt de Boerderijenstichting Zuid-Holland en haar collega-
stichtingen een nationale koepelorganisatie op: de stichting Agrarisch 
Erfgoed Nederland. 
Deze stichting zal onze doelstellingen op nationale schaal uitdragen zoals 
wij dat in onze regio doen: het behouden, herstellen, ontwikkelen, benutten, 
herbestemmen en promoten van het agrarisch erfgoed. 
 
„Agrarisch erfgoed‟ omvat niet alleen de historische boerderijen, gebouwd tot 1965, maar ook hun 
erven, stallen, schuren, omringend landschap en het materiële en immateriële cultuurgoed dat 
daaraan verbonden is, zoals verhalen over de boerderijen en de sociale omgeving van vroeger en 
nu. 
 
Krachtenbundeling 
De nieuwe stichting zal in feite de krachtenbundeling zijn van alle organisaties die zich voor dit doel 
inzetten. Bij de oprichting zijn al zestien van zulke organisaties betrokken, meest provinciaal 
georganiseerd.  
Die krachtenbundeling moet leiden tot een grotere bekendheid van ons doel bij landelijke 
beleidsmakers, planners en sponsoren, noodzakelijk om de nog zo‟n 70.000 resterende historische 
boerderijen en -erven te beschermen tegen redeloze – en vaak nodeloze – degeneratie of zelfs 
sloop.  Dat zo‟n streven aanslaat bij zowel de overheid als het publiek is in onze regio al bewezen. 
Zo zijn in de laatste jaren bijvoorbeeld zes van de oorspronkelijk acht boerderijen op het 
natuurontwikkelingseiland Tiengemeten behouden gebleven. Het project Agrarisch Erfgoed Groene 
Hart heeft ertoe bijgedragen dat herbestemming van leegstaande voormalige agrarische 
bedrijfsgebouwen op de agenda van menige gemeente is komen te staan en de verlichte 
boerderijenroutes promoten de boerenbedrijvigheid en andere activiteiten op de Zuid-Hollandse 
boerderijen.  
 
Bescherming 
Sinds het Jaar van de Boerderij (2003) heeft de bescherming van het agrarische erfgoed maar 
weinig aandacht gekregen op nationaal niveau. De samenwerking van de regionale en provinciale 
boerderijenstichtingen in Agrarisch Erfgoed Nederland moet dat verbeteren. De AEN zal dat doen 
door: a) het opzetten van een digitale kennisbank die alle relevante informatie toegankelijk gaat 
maken, en b) het initiëren van evenementen die de boerderijen in ons land weer onder de 
aandacht zullen brengen van de lokale overheden, planners, recreanten, maar ook architecten, 
aannemers, kortom: iedereen die zich verbonden zal voelen met ons historisch erfgoed. 
 
De stichting Agrarisch Erfgoed Nederland zal op 29 mei a.s. worden opgericht door de regionale en 
provinciale stichtingen. Dat gebeurt ‟s middags vanaf 14 uur in “De Koperen Knop” te Hardinxveld-
Giessendam. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Noot voor de redactie, niet om op te nemen:  
 
Voor nadere informatie:  

Klaas Barendregt, voorzitter  Boerderijenstichting Zuid-Holland,  
T 06 5422 2931 of via E info@boerderijenstichtingzuidholland.nl  

 
Indien u bij de oprichting aanwezig wilt zijn, geeft u dat dan svp op bovenvermeld e-mailadres door.  
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