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Inleiding

Nancy Arkema | ontwerp + advies is door het College van 
Rijksadviseurs gevraagd om een ruimtelijke verkenning te 
doen naar de - te verwachten - leegstand in het landelijk 
gebied. Dit naar aanleiding van het rapport ‘Vrijkomende 
agrarische bebouwing in het landelijk gebied’ dat in maart 
2014 is opgesteld door onderzoekers van Alterra in opdracht 
van het InnovatieNetwerk. 

De resultaten van de verkenning zijn in woord en beeld 
samengevat in dit rapport. In eerste instantie werd gevraagd 
een aantal inspirerende voorbeelden te verzamelen van 
hergebruik en/of transformatie van agrarische bebouwing 
afkomstig uit de bouwperiode 1970-2000. Dit soort 
voorbeelden blijken er nauwelijks te zijn. De succesvolle 
voorbeelden zijn grofweg te verdelen in hergebruik van 
bebouwing met een erfgoeddelijk karakter en voorbeelden 
van ‘ruimte voor ruimte’ regelingen. Het resultaat is dus 
vooral een eerste verkenning van de ruimtelijke kenmerken 
van de leegstandsopgave en de wijze waarop daar nu 
mee wordt omgegaan. De verkenning richt zich op heel 
Nederland, maar is vanzelfsprekend niet volledig. Er is 
literatuur- en veldonderzoek gedaan.  Ook zijn diverse 
mensen geraadpleegd van onder andere overheden, LTO, 
provinciale welstandsorganisaties en nieuwe eigenaren van 
getransformeerde agrarische bebouwing. Vanuit diverse 
organisaties zijn voorbeelden van zowel transformatie en/
of hergebruik van agrarische bebouwing als ‘ruimte voor 
ruimte’ regelingen aangedragen en daarvoor wil ik iedereen 
hartelijk danken. 

In dit rapport kunt u mijn bevindingen, conclusies en 
aanbevelingen lezen en in de bijlagen vindt u een selectie van 
de voorbeelden, een greep uit de krantenartikelen omtrent 
dit onderwerp en een uitgebreid overzicht van publicaties die 
al verschenen zijn over vrijkomende agrarische bebouwing 
en leegstand in het landelijk gebied. 

Het onderwerp leeft: de kranten stonden afgelopen zomer 
vol met artikelen over schrijnende gevallen van leegstand 
en hoopgevende oplossingen en er worden diverse 
bijeenkomsten georganiseerd. Provincies en gemeenten 
schrijven handreikingen en maken VAB-beleid. Tegelijkertijd 
is er nog geen oplossing gevonden voor de miljoenen 
vierkante meters die nog zullen vrijkomen. 
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In maart 2014 werd het rapport ‘Vrijkomende agrarische 
bebouwing in het landelijk gebied’ gepubliceerd. De 
onderzoekers van Alterra schetsen een prognose waarbij 
24.000 bedrijven zullen stoppen en ongeveer 32 miljoen 
vierkante meter gebouwen zijn functie verliest; daarvan 
heeft ongeveer acht miljoen een blijvende woonfunctie en 
vier miljoen zal weer voor agrarische doeleinden gebruikt 
worden, omdat de bebouwing jong is (na 2000).  

De inschatting is dat ongeveer 20% van de overige 
vrijkomende vierkante meters een nieuwe functie zal krijgen 
(zes miljoen) en dus in aanmerking komt voor transformatie 
en/of herbestemming.  Dan blijft er nog veertien miljoen 
over, die naar verwachting geen nieuwe gebruiker zal 
hebben. Daar zijn boerderijen, stallen en schuren bij die 
monumentaal zijn of waaraan cultuurhistorische waarde is 
toegekend, maar voor een groot deel van de vrijkomende 
agrarische bebouwing geldt dat niet. 

Context

Leegstand op een boerenerf
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Schaalvergroting en bedrijfsbeeindiging
Er is een aantal oorzaken aan te wijzen voor de grote 
hoeveelheid vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). 
Deze oorzaken hangen met elkaar samen. De akkerbouw 
en veehouderij zijn aan het veranderen. Bedrijven worden 
groter en diverser en tegelijkertijd komen er steeds minder 
bedrijven. Deze transitie heeft invloed op de ruimtevraag en 
de manier waarop boerenerven gebruikt worden. 

Schaalvergroting
De schaalvergroting leidt ertoe dat boeren die willen 
uitbreiden land, melkquota en (milieu)rechten opkopen van 
stoppende boeren. Interesse in de erven is er vaak niet, 
waardoor de bebouwing niet meer gebruikt wordt voor 
agrarische bedrijvigheid. De boer die de rechten koopt 
is slechts geïnteresseerd in de rechten en in de grond. De 
bebouwing blijft functieloos achter en komt leeg te staan. 
Ook als stallen worden gekocht voor de veeteelt blijven 
de woonboerderijen leeg, omdat de techniek het mogelijk 
maakt om meer land en meer vee te beheren met minder 
mankracht. Locaties met vee hoeven niet meer ‘bemand’ te 
worden; als een werknemer van de boer een- of tweemaal 
per dag de dieren verzorgt of melkt is dit voldoende. 

Bedrijfsbeëindiging
Een andere oorzaak voor de leegstand in het landelijk gebied 
is dat veel boeren besluiten te stoppen. Sommigen omdat ze 
geen opvolging hebben, dan wordt in bepaalde gevallen het 

Schaalvergroting

woonhuis nog wel bewoond, maar blijven de schuren, stallen 
en andere bijgebouwen leeg. In andere gevallen komen 
hele erven leeg te staan. Andere boeren stoppen omdat de 
investeringskosten om te voldoen aan nieuwe regelgeving 
te hoog zijn. Dit zie je voornamelijk bij varkenshouders die 
in 2013 met een aantal strengere eisen te maken hebben 
gekregen. Voor grotere varkenshouders die meerdere kleine 
locaties hebben en wel door willen gaan is het voordeliger 
om elders een grote nieuwe stal te bouwen dan te investeren 
in de aanpassing van de oude stallen. 

Uitbreiding schakel in de productieketen
Veel groeiende bedrijven, voornamelijk in de akkerbouw, 
nemen schakels uit de keten over waardoor ze steeds meer 
invloed hebben op het productieproces. Zo sorteert, bewaart, 
wast en schilt een aardappelteler nu zelf zijn aardappels 
na het rooien en worden ze daarna pas vervoerd naar de 
frabrikant die er later friet van maakt. Deze ontwikkeling 
vraagt andere gebouwen en energievoorziening. Huidige 
stallen en schuren voldoen niet altijd aan deze vraag en 
daarom komen oude stallen en schuren leeg te staan op 
de erven van boeren die nog volop in bedrijf zijn en wordt 
tegelijkertijd nieuw gebouwd. De oude bebouwing dient 
slechts als opslag. Soms is het duur om te slopen, soms 
mogen ze niet gesloopt worden omdat ze cultuurhistroische 
waarden hebben en dan is het duur om deze oude gebouwen 
te laten staan en op deze manier te gebruiken.
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Nevenactiviteiten
Andere agrarische bedrijven die nog in bedrijf zijn hebben 
nevenfuncties als B&B’s, landwinkels en campings om bij 
te verdienen als de opbrengst vanuit de agrarische functie 
minder is. Deze nieuwe functies geven vaak weer invulling 
aan de oude bebouwing en voorzien soms zelfs in het 
hoofdinkomen van het bedrijf, de agrarische functie brengt 
dan minder op dan de recreatieve nevenactiviteit. 

Verwaarlozing
Het is moeilijk om een goede inschatting te maken van 
het te verwachten aantal vierkante meters dat vrijkomt, 
omdat er ook ‘verborgen leegstand’ is. Agrariërs blijven 
op papier actief, omdat stoppen vaak een grote belasting- 
en hypotheekschuld betekent. Er wordt dus niet echt 
gestopt, maar er wordt ook geen bedrijf gevoerd. De 
stallen staan geheel of gedeeltelijk leeg, of worden 
gebruikt voor bijvoorbeeld opslag van caravans en boten 
als pensioenvoorziening.  In sommige gevallen  vervalt de 
bebouwing omdat men het onderhoud niet meer aankan 
(financieel en/of fysiek). Wat nog over is van het bedrijf 
wordt verwaarloosd. Dit is een maatschappelijk probleem. 
Er zijn gevallen bekend van agrariërs die door deze financiële 
druk in sociaal isolement raken.

Wet- en regelgeving
Hergebruik van een agrarisch erf is niet makkelijk, 
initiatiefnemers stuiten vaak op regelgeving en 
bestemmingsplannen. Het is niet zo dat deze geen 
ruimte bieden, maar de processen lopen vaak moeizaam. 
Actieve agrariërs zijn ook niet altijd blij met nieuwe 
ontwikkelingen in het landelijk gebied, omdat deze 
functies, door de milieuwetgeving, van invloed kunnen 
zijn op hun uitbreidingsmogelijkheden in de toekomst. De 
Wet plattelandswoningen, die regelt dat een agrarische 
bedrijfswoning ook door een niet-agrariër bewoond mag 
worden zorgt nog niet voor grote veranderingen.

Veel provincies en gemeenten zijn nog enigszins 
terughoudend als het aankomt op het toelaten van nieuwe 
functies in het landelijk gebied. Vaak is er wel een ‘ruimte 
voor ruimte’ of ‘rood voor rood’ regeling en in enkele 
gevallen zijn er stimuleringsregelingen voor transformatie 
naar zorgfuncties. 

Het Rijk ziet voor zichzelf vooral een faciliterende en 
kennisdelende rol en laat de verantwoordelijkheid 
vooralsnog bij provincie, gemeente en eigenaar. 

Hennepkwekerij in oude schuur Caravanstalling

Sloop van schuur
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Ruimte voor ruimte regeling
In 2000 werd het Pact van Brakkenstein gesloten tussen Rijk, 
een aantal provincies en de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten. Het pact moest een oplossing bieden voor 
de moeilijke situatie van varkenshouders in het oosten en 
zuiden van het land na de uitbraak van varkenspest in 1997. 
Deze ‘ruimte voor ruimte’ regeling zorgde ervoor dat boeren 
hun oude opstallen konden slopen en dat er ruimte kwam 
voor nieuw te bouwen woningen. 

De ‘ruimte voor ruimte’ regeling is in de huidige situatie 
echter niet zo interessant, omdat de vraag naar woningen 
in het buitengebied afneemt en omdat het bouwen van 
nieuwbouwwoningen stil ligt in verband met de haperende 
economie. De regeling is bedacht en gestart in een 
florerende economie en ligt nu niet meer voor de hand 
om het probleem van de toekomstige leegstand door 
vrijkomende agrarische bebouwing op te lossen. Er valt ook 
te twisten over de kwalitatieve successen van deze regeling. 
De inspirerende voorbeelden van deze regeling hebben het 
karakter van een landgoed of hebben het karakter van het 
erf met hoofbebouwing en bijgebouwen goed behouden.  Er 
bestaan ook diverse minder geslaagde voorbeelden waarbij  
villa’s met een eigen oprit en tuintje naast elkaar gebouwd 
zijn. Deze voorbeelden zijn minder geslaagd omdat er geen 
enkele relatie meer is met het oorspronkelijke boerenerf  of 
een andere vorm van streekeigen invulling.

Boerderijwinkel Hoeve Ravenstein Boerencamping in Kockengen

Nieuwe functies in het landelijk gebied 
Het landelijk gebied is aan het veranderen en de vraag 
rijst hoeveel nieuwe functies het landschap aankan 
zonder aangetast te worden. Tegelijkertijd is verandering 
onvermijdelijk en is het landschap altijd aan verandering 
onderhevig. In het rapport van Alterra wordt beschreven dat 
provincies en gemeenten nieuwe functies en vrijkomende 
locaties langzaam gaan zien als kans voor revitalisering 
van het landelijk gebied en dat deze kansen in de toekomst 
alleen maar groter en belangijker worden. Dan is het ook 
belangrijk om nu na te denken over het landelijk gebied van 
de toekomst en hoe boeren, burgers en andere ondernemers 
daar een goede plek in het landschap kunnen krijgen. 
Aandachtspunten daarbij zijn de omgang met extra druk op 
het landelijk gebied en het beheer van het landschap.

Extra druk op het landelijk gebied
Het wegennet op het platteland is vaak niet berekend op de 
verkeersdrukte die nieuwe functies met zich meebrengen 
en er zijn functies die negatieve effecten hebben op milieu 
en natuur. Verder vragen nieuwe functies in veel gevallen 
bouwkundige aanpassingen en dan is het belangrijk om 
rekening te houden met waarden van karakteristieke 
bebouwing en het landschap. Parkeerplaatsen en 
reclameborden, bijvoorbeeld, kunnen de kwaliteit van een 
gebied aantasten.

Landweg nabij Harfsen
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Vrijkomende bedrijfsgebouwenVrijkomende woongebouwen

Regionale verschillen
De hoeveelheid en aard van vrijkomende agrarische 
bebouwing in Nederland is niet overal gelijk. Niet overal komt 
evenveel m2 vrij, niet overal komt het zelfde type gebouw 
vrij en niet in elke provincie gaat men op dezelfde manier om 
met leegstand. Het landschap is anders, de erven zijn anders, 
de mogelijkheden voor hergebruik zijn verschillend en de 
impact op het landschap is dus ook anders. Het antwoord 
op de vraag  hoeveel nieuwe functies het landschap aankan 
zonder aangetast te worden, hangt natuurlijk ook af van het 
landschap zelf en andere omgevingsfactoren. In grote lijnen 
is te constateren dat het leegstandsprobleem het grootste 
is in de provincies Brabant, Overijssel en Gelderland. De 
gezamenlijke noordelijke provincies, Zeeland, Limburg en 
Flevoland hebben een eigen specifieke problematiek. In de 
Randstadprovincies is het probleem minder groot.

Brabant, Overijssel en Gelderland: het grootste probleem
In Noord-Brabant zal 5 miljoen vierkante meter 
bedrijfsgebouwen vrijkomen volgens Alterra. Daarmee 
staat deze provincie bovenaan gevolgd door Gelderland 
(4,7) en Overijssel (2,9) Dit zijn ook de provincies waar 
de intensieve veehouderij het grootste aandeel heeft en 
waar veel varkensstallen staan. Gelderland en Overijssel 
hebben actieve welstandsorganisaties (Het Oversticht en 
het Gelders Genootschap) waar ervenconsulenten advies 
kunnen bieden aan stoppende boeren en initiatiefnemers, 
op het gebied van landschapsontwerp en erfinrichting bij 
het ontwikkelen van plannen. 

In Winterswijk (Gelderland) loopt een initiatief waarbij wordt 
onderzocht of wonen in het buitengebied in boerderijen 
aantrekkelijker wordt als het meer een collectief karakter 
kan krijgen. De eerste informatiebijeenkomst was een groot 
succes en de komende maanden wordt gewerkt aan de de 
uitwerking hiervan. 

Noordelijke provincies, Zeeland, Limburg en Flevoland:  
specifieke problematiek.
In Oost-Groningen zien we veel oude herenboerderijen 
verkrotten, ondanks het feit dat deze gebouwen vaak 
wel monumentale waarde hebben. Groningen krimpt 
en er is veel te weinig programma om de leegstaande 
boerderijen een nieuwe functie te geven. Dit speelt ook in 
andere krimpgebieden. Het onderhoud en beheer van de 
Oldambsterboerderijen is peperduur en verpauperde panden 
zijn geen uitzondering in het Groninger landschap van 
vandaag. Er zijn initiatieven om van de vervallen boerderijen 
“ecokathedralen” te maken of “landschapsruïnes”. Daarmee 
krijgen de panden een recreatieve functie. In het Prinsenbos 
in Drenthe is al een ecoruïne (de Uilenhorst) te vinden. 
De voormalige boerderij is afgebroken en de ruïne’s van 
het stookhok en de wagenschuur worden langzaam 
overgenomen door de natuur. 

In Friesland  is men optimistischer over hergebruik van 
oude boerderijen, maar ook hier geldt dat financiering een 
probleem is: “Initiatieven zijn er zat” schrijft de Leeuwarder 
Courant “Maar geldgebrek en regels knellen”.  Ook hier zijn 

3,1 - 4,5 miljoen m2
1,6  - 3,0 miljoen m2
0,5 - 1,5 miljoen m2

4,5 >   miljoen m2
2,0 - 3,0 miljoen m2
1,0 - 2,0 miljoen m2
< 1,0 miljoen m2
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Voorbeeld van ecoruïne in het Prinsenbos in het Drents Friese Wold

Camping Sangershoeve in LimburgSchurenbank Zeeland

al wel verkrotte boerderijen te vinden en verwacht men de 
komende jaren een groeiende leegstand. 

De drie noordelijke provincies hebben samen een meldpunt 
en kenniscentrum herbestemming, waarmee ze de 
herbestemming in Noord Nederland een ‘boost’ willen 
geven. Het kenniscentrum richt zich niet alleen op agrarische 
bebouwing, maar ook op kerken, schoolgebouwen 
en industrieel erfgoed. Op de website (www.
herbestemmingnoord.nl) krijgen eigenaren de mogelijkheid 
om her te bestemmen panden aan te melden, terwijl aan 
geïnteresseerden de gelegenheid wordt geboden om een 
bijzonder pand te vinden. Daarnaast zijn er interessante 
voorbeelden van herbestemming te vinden in de kennisbank. 

In Zeeland staat behoud van de karakteristieke Zeeuwse 
schuren onder druk. Om zoveel mogelijk historisch materiaal 
bij sloop te behouden is BoerderijEnZeeland in 2012 gestart 
met een Schurenbank Zeeland (www.boerderijenzeeland.
nl). De organisatie bemiddeld tussen eigenaren van 
historische bouwmaterialen en geïnteresseerden. Op deze 
manier kunnen vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar 
afgestemd worden. Praktijkvoorbeelden zijn echter nog 
schaars. 

In Limburg zijn voorbeelden te zien van VAB’s die zijn 
getransformeerd naar woningen en vakantiewoningen. Ook 
zijn er voorbeelden van campings op oude boerenerven. 
De Sangershoeve in Ohé en Laak is een voorbeeld van 
een historische Limburgse carréboerderij waar  ooit een 

gemengd boerenbedrijf was en waarbij nu een camping te 
vinden is. Ook hier is het onderwerp belangrijk in het nieuwe 
(ontwerp) Provinciaal Omgevingsplan Limburg. 
In Flevoland worden voornamelijk de Cultuurboerderijen, 
in de Noordoostpolder bedreigd door leegstand. Maximaal 
tien van de zestig, in de Tweede Wereldoorlog in serie 
gebouwde, boerderijen mogen de komende jaren worden 
omgebouwd tot huisvesting voor arbeidsmigranten.

Randstadprovincies
In de Randstedelijke provincies Noord-Holland, Zuid-Holland 
en Utrecht lijkt het probleem minder groot, vooral omdat er 
voldoende vraag is naar wonen in het buitengebied en er 
nog programma is voor herbestemming en transformatie. 
Ook is er vraag naar opslag vanuit de stad. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan camper-, caravan- en botenstalling, deze 
functies zorgen echter wel voor vulling, maar niet voor 
kwaliteit. Gevaar hier is het verdwijnen van kleinschalige 
elementen in het landschap. De provincie Utrecht is bezig 
met het maken van een handreiking “vrijkomende agrarische 
bedrijfspercelen”. In het noorden van Noord-Holland zie je 
ook verval van boerderijen en lijkt de situatie meer op  die 
in Groningen. 
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Vrijkomende agrarische bebouwing

Monumentale boerderij en standaardstal
Er is grofweg een driedeling te maken in bouwperioden van 
agrarische bebouwing, met elk hun eigen problematiek. 
De bebouwing die gebouwd is voor 1970 en vaak nog 
streekeigen kenmerken heeft, de bebouwing die tussen 1970 
en 2000 is gebouwd en zich kenmerkt door functionaliteit 
en vaak gestandaardiseerd in prefab is gebouwd en de 
jonge bebouwing van na 2000 die vaak innovatiever is, aan 
nieuwere eisen voldoet en in de meeste gevallen in gebruik 
blijft. Omdat vooral de bebouwing uit de periode 1970-2000  
moeilijk her te bestemmen is en omdat van deze bebouwing 
bijna 12 mln m2 bedrijfsbebouwing vrijkomt, wordt hier 
dieper op ingegaan.

Bebouwing met streekeigen kenmerken
De vrijkomende agrarische bebouwing die monumentaal 
is, als erfgoed kan worden gezien of karakteristiek is krijgt 
veel aandacht in de discussie ‘wat te doen met vrijkomende 
agrarische bebouwing’. Er zijn voorbeeldboeken gemaakt 
door bijvoorbeeld het Oversticht, Dorp, Stad en Land en 
de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Agrarisch Erfgoed 
Nederland heeft in het jaar van de boerderij ook aandacht 
besteed aan dit onderwerp, in hun eindpublicatie zijn 
ook een aantal voorbeelden te vinden.  Het is dan nog 
steeds een uitdaging om succesvolle transformatie of 
herbestemming te realiseren, maar er zijn mogelijkheden; er 
zijn al handreikingen en inspiratieboeken. Belangrijker nog, 
er is ook vraag naar deze gebouwen. De kans op succes is 
per regio verschillend. Dat hangt af van factoren zoals de 
ligging in een groei-  of krimpregio, de waarde van het erf 
en bebouwing en omgevingskenmerken zoals de ligging ten 
opzichte van een stads- of dorpskern. 

Het grootste probleem: Stallen en schuren gebouwd 
tussen 1970 en 2000
Ongeveer de helft van de bebouwing die vrijkomt is na 1970 
gebouwd en wordt vaak laag gewaardeerd als het gaat om 
cultuurhistorische en architectonische kwaliteiten. 
De mogelijkheden voor herbestemming en transformatie 
van deze groep VAB die tussen 1970 en 2000 gebouwd is,  
is zeer beperkt. Voor de woonhuizen geldt dat deze minder 
architectonische waarde hebben en daarom minder snel in 
de smaak vallen bij burgers die naar het landelijk gebied 
trekken om er te wonen. Zij kopen liever een karakteristieke 
boerderij. Voor de stallen en schuren geldt hetzelfde, daarbij 
komt nog dat deze erg groot zijn, waardoor er moeilijk 
functies in te passen zijn.

Deze bebouwing komt (tot nu toe) eigenlijk niet in aanmerking 
voor hergebruik en transformatie. Deze bebouwing kan 
gesloopt worden, maar omdat vaak sprake is van dure 
asbestsanering en gebrek aan financiële middelen gebeurt 
dit weinig. 

Asbestsanering en sloop 
Bij de bouw van veel van de gebouwen uit de periode 
1970-2000 is asbest gebruikt. Asbestsanering is duur en 
aangezien er voldoende andere gebouwen leegstaan is 
het niet aantrekkelijk om deze gebouwen aan te passen.  
Asbest maakt het slopen van de oude stallen en schuren 
ook duurder. Veel agrariërs kunnen de sloop niet betalen. Ze 
betalen wel onroerendgoedbelasting over de leegstaande 
stallen, maar dit staat niet in verhouding tot de sloopkosten. 
Ondernemers vinden over het algemeen dat de overheid 
met sloopregelingen moet komen. De overheid vindt dat 
ondernemers verantwoordelijk zijn voor hun eigen bezit. 

Ligboxenstal koeienKoeienstal
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Gangbare varkensstalVarkensstal

Typen vrijkomende agrarische bebouwing
Een andere onderverdeling die gemaakt kan worden 
is functioneel; woongebouwen (boerderijen) en 
bedrijfsgebouwen (stallen en schuren). In het rapport van 
Alterra worden de bedrijfsgebouwen verder onderverdeeld 
in: gemengde bedrijven, hokdierhouderij, graasdierhouderij, 
blijvende teelt/tuinbouw en  akkerbouw. Daarbij vormt de 
graasdierhouderij (koeien, geiten en paarden) het grootste 
aandeel. Gevolgd door hokdierhouderij (kippen en varkens) 
en akkerbouw (opslag producten en machines) 

Er zijn veel stal- en schuurtypen te onderscheiden. In de 
periode 1970 tot 2000 zijn de ligboxenstal en de potstal 
de meest voorkomende voor de melkveehouderij. In de 
intensieve veehouderij gaat het om de gangbare stal voor 
vleesvarkens en voerligboxen met uitloop voor zeugen. Voor 
kippen komt de verrijkte kooi het meest voor.  Daarnaast zijn 
er schuren voor de opslag van graan, aardappels etc. 

De ligboxenstallen zijn in de regel hoger, breder en meer 
open dan de stallen voor de intensieve veehouderij die 
lager, smaller en meer gesloten zijn. Daarnaast hebben 
varkensstallen nog het probleem dat de varkenslucht moeilijk 
uit de gebouwen te krijgen is en dat maakt herbestemming 
ingewikkeld. Varkensstallen zijn vaak opgemetseld en 
melkveestallen zijn ook uit elementen opgebouwd. 
Ligboxenstallen zijn makkelijker te slopen dan gangbare 
varkensstallen omdat asbest makkelijker te verwijderen is. 
Asbest is namelijk alleen verwerkt in platen. In de meeste 
varkensstallen is ook asbest verwerkt in isolatiemateriaal 
en hokafscheidingen. Voor zowel ligboxenstallen als 
varkensstallen geldt dat het grote gebouwen zijn met een 
groot dakoppervlak en geveloppervlak. In verhouding is het 
aantal bruikbare vierkante meters vloeroppervlak klein. 

Hergebruik grote schuren en stallen
Bij de weinige voorbeelden (zie bijlage 1) van hergebruik 
van een grote nieuwere schuur staat deze op een erf met 
een monumentale boerderij (voorbeeld 1). Het erf wordt dan 
hergebruikt vanwege de uitstraling van de monumentale 
boerderij, waarbij  de grote schuur vooral vanwege het 
benutbaar oppervlak wordt medegebruikt. Soms is de 
fundering van een schuur zo onbetrouwbaar en de staat van 
onderhoud zo slecht dat er wordt gekozen voor het volledig 
opnieuw bouwen van de schuur. Aanpassingen voor de 
nieuwe functie gebeuren vaak wel op de plek en in de stijl van 
de oude bebouwing (voorbeeld 2).  Een geslaagd voorbeeld 
is een grote geitenschuur in Almere die getransformeerd 
is naar boerderijlodges en groepsaccommodatie. Deze is 
wel zo grondig aangepakt dat het op het eerste gezicht om 
nieuwbouw lijkt te gaan (voorbeeld 3).  Hetzelfde geldt voor 
een automuseum in Boxtel, waar de vloer en constructie 
van de eiersorteerderij gebruikt zijn bij de transformatie 
(voorbeeld 4). 

Passende functies
Nieuwe functies die vaak voorkomen bij hergebruik van 
vrijkomende agrarische bebouwing  zijn wonen, zorg 
en recreatieve functies als boerderijlodges en B&B’s. De 
laatste categorie wordt ook vaak als nevenfunctie gebruikt. 
Zorgfuncties zijn voornamelijk geschikt omdat deze het 
erf weinig aantasten, omdat de buitenruimte vaak voor 
groepsgebruik gebruikt wordt en er daarom geen privé 
tuintjes ontstaan. Wellness functies zijn ook geschikt, omdat 
deze gesloten bebouwing vragen.  
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Ligboxenstal  voor koeien

voerligboxenstal voor 30 koeien 1+1 rijig

ligboxenstal voor 30 koeien 1+1 rijig

ligboxenstal voor 60 koeien 2+2 rijig

• daglichttoetreding via dak en zijgevel
• bredere stallen
• grote overspanningen mogelijk door lichte constructie en 

grote spanten
• asbest voornamelijk verwerkt in dakplaten
• vaak opgebouwd uit elementen
• hoge ruimten (5 tot 6 meter) 
• vrije plattegrond, ligboxen als losse elementen in de ruimte
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Gangbare stal voor varkens

Deense stal halfroostervloer voor 480 varkens

Veluwestal voor 480 varkens

Kistenstal voor 480 varkens

• weinig tot geen daglichttoetreding
• smallere stallen
• vrij grote overspanning
• asbest verwerkt in hele stal: dak, isolatie, binnenwanden 

hokken
• vaak opgebouwd uit steen
• relatief lage ruimten (+/- 4 meter) 
• plattegrond hokkerig, hokken voor varkensgroepen opge-

bouwd
Tekeningen van veel voorkomende stallen uit IMAG publicaties 

‘Staltypen voor melkvee’ en  ‘Staltypen voor mestvarkens’
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Conclusies en aanbevelingen

Het grote probleem: bebouwing uit de periode 1970 - 2000
Een groot deel van de agrarische bebouwing die de komende 
jaren vrij zal komen is bedrijfsbebouwing die gebouwd is 
tussen 1970 en 2000 met weinig tot geen architectonische 
en/of cultuurhistorische waarde. De gebouwen zijn groot. 
Constructief is een ligboxenstal niet veel meer dan een grote 
overkapping en zijn varkensstallen grote schuurvormige 
dozen zonder daglichttoetreding. Bijkomend probleem voor 
hergebruik van deze gebouwen is dat er asbest in verwerkt 
zit en sanering daarvan is duur. Er zal daarom niet zo snel 
een nieuwe functie gevonden worden voor deze bebouwing. 
Transformatie naar een nieuwe functie voor alleen het 
gebouw biedt daarom geen oplossing. In mijn verkenning 
naar inspirerende voorbeelden ben ik dan ook nauwelijks 
voorbeelden tegengekomen van dit type. 

Monumentale boerderijen: genoeg voorbeelden
Er zijn genoeg voorbeelden te vinden van monumentale 
boerderijen of boerenerven met een nieuwe functie, 
hierover zijn ook al de nodige publicaties en handreikingen 
uitgebracht met tips voor restauratie, herbestemming 
en transformatie. Het is niet zo dat de bebouwing met 
erfgoedelijk karakter geen aandacht verdiend. Maar in 
de VAB discussie zijn het juist de karakteristieke panden 
die men probeert te beschermen, waar vraag naar is en 
waar kansen voor herbestemming en transformatie liggen. 
Over het algemeen zullen er voor de mooie monumentale 
boerderijen wel oplossingen gevonden worden. Al laat 
Oost-Groningen zien dat ook prachtige herenboerderijen 
verkrotten bij gebrek aan nieuwe functies. 

Blijvende leegstand: sloop of ruïnevorming
Als behoud van bepaalde stallen en schuren onmogelijk 
of onwenselijk is, zal sloop een oplossing kunnen bieden. 
Maar hoe wordt sloop gefinancierd als ‘ruimte voor ruimte’ 
regelingen en ‘rood voor groen’ regelingen niet meer werken 
in een moeizaam economisch klimaat met een woningmarkt 
die op slot zit? De opstallen slopen en verkopen als 
landbouwgrond biedt geen oplossing, omdat de opbrengst 
van landbouwgrond niet hoog genoeg is, tenzij er quinoa of 
amaranth verbouwd kan worden. 

Ook bewuste ruïnevorming van deze bebouwing in het 
kader van natuur of ecotoerisme zal geen oplossing bieden. 
Het is maar de vraag of een uit elementen opgebouwde 
ligboxenstal zich makkelijk zal overgeven aan de natuur. 
Ook zal er vanuit toerisme of natuur maar incidenteel vraag 
zijn naar dit soort objecten. Er moet dus gezocht worden 
naar nieuwe innovatie functies die ruimte vragen, waar 
financiering voor te vinden is en die in het landelijk gebied 
passen. 

Ruimtelijk maken en verdiepen
Om één of meerdere ruimtelijke strategieën te bedenken 
als oplossing voor de leegstand in het landelijk gebied, 
veroorzaakt door vrijkomende agrarische bebouwing, is 
het nodig om te weten waar deze bebouwing zich bevindt. 
Alterra heeft een analyse gemaakt waarin per provincie 
aantallen worden gegeven voor vrijkomende agrarische 
bebouwing. Maar juist de groep bebouwing van 1970-
2000 zou nader gekwantificeerd en gelocaliseerd moeten 
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worden. Om het probleem goed te kunnen localiseren zou 
het goed zijn om de analyse van Alterra ruimtelijk te maken 
en op kaart te zetten, door bijvoorbeeld een pixelanalyse te 
maken. Zodat precies in kaart gebracht wordt waar deze 
stallen en schuren vrijkomen. Het is dan belangrijk om ook te 
kijken naar regionale verschillen en omgevingskenmerken. 

Opschalen van de aanpak
Als een enkel erf vrijkomt met leegstaande bebouwing zal 
dit weinig tot geen problemen opleveren, maar ook weinig 
kansen bieden . Als het veel erven bij elkaar betreft, biedt 
dit mogelijk meer kansen voor nieuwe ontwikkelingen in 
het landelijk gebied. Ligging in Nederland en ligging ten 
opzichte van stedelijk weefsel zullen ook betekenis hebben 
voor de kansen van nieuwe ontwikkelingen. 

Relatie met andere vormen van leegstand leggen
Leegstand van agrarische bebouwing staat niet op zichzelf. 
Kantoren, winkels, bedrijventerreinen, scholen, kerken, 
zorginstellingen en ook woningen hebben te kampen met 
leegstand. Bij het maken van herontwikkelingsstrategieën is 
het daarom van belang om leegstand in het landelijk gebied 
in een breder kader te plaatsen. Je kunt de dorpskerk niet met 
hetzelfde programma herontwikkelen als de leegstaande 
herenboerderij. 

Voorbereiden op aard en omvang
Vrijkomende Agrarische Bebouwing is geen nieuw 
onderwerp, al sinds de start van de schaalvergroting in 
de jaren ‘50 stoppen boerenbedrijven en hebben erven 
te kampen met leegstand en al tientallen jaren wordt er 
aandacht besteed aan dit onderwerp in ruimtelijk beleid. 
Wel nieuw is de grote hoeveelheid vierkante meters die leeg 
zal komen te staan. Daarnaast gaat het om bebouwing die 
minder aantrekkelijk is voor herontwikkeling. Dat maakt dat 
dit onderwerp wel degelijk opnieuw aandacht verdiend.

Uitwisselen van kennis
De mate en aard van leegstand van VAB verschilt per 
provincie en regio en de verantwoordelijkheid hiervoor ligt nu 
voornamelijk bij provincie en gemeenten en bij de eigenaar. 
Om de te verwachten leegstand aan te pakken wordt beleid 
gemaakt. Veel provincies en gemeenten hebben al een eigen 
VAB-beleid, zijn dit aan het ontwikkelen of geven aandacht 
aan het onderwerp in structuurvisies.  Daarnaast worden 
regionaal kennisbanken opgezet, handreikingen gemaakt, 
symposia of ronde tafels georganiseerd en pilotprojecten 
gestart. Het Rijk zou een rol kunnen spelen in het faciliteren 
van onderzoek en kennisdeling op landelijke schaal.



Bijlage 1: Een selectie inspirerende 
en/of markante voorbeelden

Deze oude varkensstal in Dalfsen is vervangen door een nieuwe ‘schuurwoning’

Bedrijfsverplaatsing Kloosterman - schaalvergroting en natuurontwikkeling in  de Ecologische Hoofdstructuur

Schuur wordt woning in IJlst - Jelle de Jong architecten



Boerderijspa met boerderijlodges in Nutter - Schipperdouwes architectuur 

Hoeve Ravestein in Baarn: boerderijwinkel met horeca, kinderboerderij, moestuin, vergaderfaciliteiten 

B&B in voormalig boerderij in Twente (links) en Limburg (rechts) 

Kantoor- en atelierruimte in een oude monumentale kiemschuur in Frederiksoord - B+O architectuur en interieur



Dit voormalig erf aan de Wagendijk in Kockengen wordt nu bewoond door drie families. De monumentale boerderij is gesplitst en 
getransformeerd naar twee woningen. In de naastgelegen zomerboerderij is één woning gerealiseerd. De grote oude geitenstal 
is deels afgebroken en deels getransformeerd naar ateliers. De schuur is versmald, maar door de spanten te behouden en 
buiten door te laten lopen ontstaan kleine buitenruimtes. Om voldoende daglicht te krijgen zijn grote raampartijen geplaatst 
en daklichten bewaard. De ruimte in de nok is benut door de ateliers een entresol te geven. 

1. Boerenerf --> Wonen en werken
Transformatie

oude situatie nieuwe situatie in aanbouw



De Buitenwerkplaats heeft werkplekken voor creatieve en landschappelijke projecten en biedt ruimte voor alle soorten retraîtes. 
De oude stolpboerderij in Starnmeer is opnieuw opgebouwd en op zolder bevindt zich nu een multifunctionele ruimte voor 
vergaderingen en workshops. Het gesloten karakter van het dak is behouden door lamellen te plaatsen die van binnenuit 
een mooi uitzicht geven over het land. Het voormalig koetshuis is nu in gebruik als werkplaats en de boerenschuren op het 
erf worden afgebroken en weer opgebouwd met als nieuwe functie groepsaccomodatie en ateliers. De bebouwing wordt 
teruggebouwd met respect voor het karakter van de oude boerderij en schuren.  Op het erf zijn een boomgaard, moestuin en 
zwemvijver te vinden. 

2. Boerenerf --> Buitenwerkplaats
Transformatie



3. Geitenschuur --> Boerderijlodges
Transformatie

In deze voormalige geitenschuur - een grups - in Almere zijn nu zes vakantie appartementen ondergebracht. De appartementen 
kunnen onderling gekoppeld worden tot groepsaccommodatie. Schipperdouwes architectuur maakte het ontwerp, waarbij 
de oude schuur “geopend” werd en de wooneenheden als losse volumes onder de bestaande kap zijn geplaatst. Er is een 
recreatieruimte bijgebouwd in ‘schuurstijl’ en in het ontwerp is veel aandacht besteed aan de inrichting van het erf.

afbeelding http://www.sd-architectuur.nl/



4. Eiersorteerderij --> Museum
Transformatie

In de voormalige eiersorteerderij aan de Koppenhoefstraat in Boxtel staan nu klassieke auto’s. Classic Park is een 
beleveningscentrum met een museum, winkel, werkplaats en restaurant. Er worden ook evenementen georganiseerd. Het 
gebouw is erg groot en bestaat uit drie volumes. De oude vloer en constructie zijn hergebruikt en nog zichtbaar.  Aan de zijde 
van de parkeerplaats is de constructie als het ware doorgetrokken en overkapt voor het restaurant en de entree. 

afbeelding http://www.wy.nl/



Deze 18e eeuwse boerderij in Elst is bewaard gebleven en volledig opgenomen in de kassen van de nieuwgebouwde Intratuin. 
Er zijn een restaurant, een landwinkel met streekproducten, een kantoor t.b.v. Park Lingezegen en een bakkerij in gevestigd. 
Het ontwerp is van Breddels Architecten en heeft bijzondere aandacht voor duurzaamheid en hergebruik.  Op de uitgifteplaats 
in het restaurant is een betonnen vloer gestort, zodat de constructie van de boerderij goed tot zijn recht komt. De verweerde 
muren en kleine ramen zijn nog zichtbaar.  

5. Boerderij --> Restaurant in tuincentrum
Transformatie

afbeelding http://www.breddels.nl/



De Flevohoeve in Kraggenburg is een voormalige Cultuurboerderij die in 2008 is omgebouwd tot een appartementencomplex. 
De appartementen zijn bedoeld voor de tijdelijke huisvesting van seizoensmedewerkers uit bijvoorbeeld Polen, Bulgarije of 
Tsjechië. Naast de cultuurboerderij is een gemeenschappelijke - recreatieve -  ruimte gerealiseerd. Naast de boerderij is een 
grote parkeerplaats te vinden vol met auto’s van het uitzendbureau waar de seizoensmedewerkers voor werken. Een betonnen 
wand scheidt het erf van de naastgelegen boerderij. 

6. Boerenerf --> Appartementencomplex
Transformatie



Hoeve van der Meulen  in ‘s Heer Abtskerk is al in het begin van de 17e eeuw gebouwd.  Na tientallen jaren verwaarlozing 
en drie jaar restaureren heeft het erf een woon- en recreatieve functie gekregen. De voormalige woning van de boerderij is 
ingericht als museumwoning en in de grote aangrenzende schuur zijn twee vakantieappartementen gerealiseerd.  Bijzonder 
is het authentieke landschap van kleine percelen en weilanden omdat nauwelijks ruilverkaveling heeft plaatsgevonden. Ook 
de open kapschuur uit de jaren ‘60 is gerestaureerd en op het erf zijn delen ruïne te vinden van een oude schuur. 

7. Boerenerf--> Woning en recreatiewoningen
Transformatie



Landgoed de Emelaar in Achterveld ligt midden in de Gelderse Vallei. Waar ooit een boerenbedrijf te vinden was, staan nu 
twee woningen en een lodge. De cultuurhistorische boerderij en naastgelegen varkensschuur zijn in gebruik als woning met 
kantoorruime en worden met elkaar verbonden door een sluis van cortonstaal met glas. De woning die verder in het land ligt 
is uitgevoerd als schuurwoning is niet zichtbaar vanaf de openbare weg, evanls de lodge. Er is veel aandacht besteed aan het 
landschapsontwerp en de plaats van de gebouwen. 

8. Boerenerf --> Landgoed
Ruimte voor ruimte & herbestemming



Erf Driemarke in Salland is een mooi voorbeeld van een ruimte voor ruimte regeling. Het boererf deed aanvankelijk dienst 
als melkveehouderij en later als struisvogelfokkerij. In 2008 sloopten twee families de oude schuren om er een langgerekte 
woonschuur - met daarin twee woningen - voor terug te bouwen. Architectenbureau Ziegler maakte het ontwerp. De 
landschapszijde is open en biedt uitzicht over het land. Gebruik van lokaal gekapt larikshout en gebruikte dakpannen geven 
de woonschuur een duurzaam karakter en zorgen ervoor dat het gebouw goed in het landschap past.  

9. Boerenerf--> Woningen
Ruimte voor ruimte & herbestemming

afbeeldingen Het Oversticht



Het boerenbedrijf op landgoed Nijhuis en Westenflier is getransformeerd tot nieuw knooperf. De historisch waardevolle 
boerderij is gerestaureerd en biedt plaats voor drie woningen. De oude schuren zijn gesloopt. Daarvoor in de plaats zijn twee 
nieuwe schuurwoningen gebouwd (ontwerp van Tendam architecten). De met sedum begroeide daken worden gedragen door 
houten liggers. Onder de grote overstekken is ruimte voor het parkeren van de auto en een groot terras. De woningen bestaan 
uit één laag en zijn licht verzonken in het landschap. Wandel- en fietsroutes verbinden het erf met de omliggende boerenerven 
op het landgoed. Deze routes zijn van oudsher al aanwezig in het landschap, maar worden nu weer gebruikt. 

10. Boerenerf --> Knooperf
Ruimte voor ruimte & herbestemming

oude situatie

afbeeldingen Het Oversticht



Bijlage 2 : Een greep uit de krant

Krantenkoppen berichten al jaren over leegstand van 
kantoren en winkels, maar ook het landelijk gebied heeft 
- en krijgt in de toekomst - te maken met leegstand. De 
afgelopen maanden wordt hier ook steeds meer over 
geschreven in regionale en landelijke pers. In deze bijlage 
vind je een greep van de artikelen die in 2014 gepubliceerd 
zijn over leegstand in het landelijk gebied. 

 ART 1 | Trouw, 26 maart 2014



 ART 2 | Trouw, 29 maart 2014



ART 3 | Trouw, 4 april 2014



 ART 4 | Trouw, 22 april 2014
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Foto ThijsWolzak

Toen ze de stal in het Overijsselse Okkenbroek zagen,
wisten Carolien Ruijs (46, eigen bedrijf in kledingadvies)
en haar man Frank (47, bouwkundige) dat ‘dat iets heel
gaafs kon worden’, al was hun budget (80 duizend euro)
te beperkt om 1.200m3 te verbouwen. Samenmet twee
architecten kwamen ze op het idee voor een huis-in-een-
huis. Zo hoefden ze slechts een deel van de ruimte te iso-
leren en blijft de kapconstructie in beeld. Frank: ‘In de

winter trekken we ons terug in het huisje, in de zomer
gooien we de deuren open.’ Het stel documenteert de
vorderingen op een blog. Het houten frame van het huis
is inmiddels dichtgetimmerd, de keuken (gefinancierd
met behulp van friendfunding) geïnstalleerd, de eerste
groente uit demoestuin geoogst. De volgende fase is het
afwerken van de binnengevels. Carolien: ‘Terug naar de
stad gaan we in elk geval niet meer.’

De kathedralen van het platteland
worden ze wel genoemd, de Friese
boerderijen met hun enorme
schuren, markante oranje pannen-
daken en indrukwekkende houten
gebinten. Logisch dat je zulke
‘heiligdommen’ met respect behan-
delt, vindt Kees de Haan van Jelle
de Jong architecten, dat de afgelo-
pen 25 jaar ruim vijftig boerderijen
onder handen nam. Het recentste
project is een stelp (niet te verwar-
renmet de Noord-Hollandse stolp)
die ze voor een particuliere op-
drachtgever verbouwden. Een
boerderij uit 1825 op een schilder-
achtig mooie plek aan het water en
rijk aan originele details, zoals de
bedstee in het voorhuis, de beschil-
derde plafonds en een haardpartij
met schilderstuk. In de schuur staat
de verrassing: een huis als een
stapel modernistische witte dozen.
De kunst van boerderijen verbou-
wen is volgens De Haan het vinden
van een balans tussen de waarde-
ring voor het bestaande en het lef

om een ingreep te doen die de
nieuwe functie ‘in een klap organi-
seert’. ‘Dé vraag is hoe je licht in de
schuur krijgt zonder de kap te ver-
minkenmet allemaal dakkapellen.’
In dit geval zijn de woonruimten
ondergebracht in de dozenstapel,
die op een plek het dak doorboort,
zodat daglicht – via glazen
vloeren – diep binnendringt. Een
mooie ‘bijvangst’ is de uitzicht-
kamer met panorama over de
polder. De gemetselde zuidwest-
gevel – niet authentiek – werd
vervangen door geperforeerde alu-
minium panelen, die als zonwering
dienen en helemaal opengevouwen
kunnen worden. De houten draag-
constructie, onaangetast, blijft in
vol ornaat zichtbaar. Het aantrekke-
lijke van deze strategie is volgens
De Haan niet alleen het spannende
contrast tussen oud en nieuw, maar
ook de omkeerbaarheid. ‘Als men
over vijftig jaar iets anders met deze
schuur wil, kun je de dozen er zó
weer uittillen.’

STELPBOERDERIJ (JELLE DE JONG ARCHITECTEN, 2013)

De stolpboerderij op de kruising
tussen Den Helder en Julianadorp
was er niet al te best aan toe. De
fundering wasmatig, de gevels wa-
ren gammel, de vloeren verzakt.
Toch zag Jurriaan van Stigt van
LEVS architectenmogelijkheden
om het gebouw te transformeren
tot een jeugdinstelling. Zelfs toen
omwonenden daartegen een juridi-
sche procedure aanspanden, de
bouwwerkzaamheden tijdelijk ge-
staakt werden, de gevel instortte en
de houten spanten vervolgens een
jaar lang in de regen stonden weg
te rotten (zodat uiteindelijk drie-
honderd stalen bouten nodig waren
om ze overeind te houden), drong
Van Stigt erop aan de draagcon-
structie te behouden en het silhouet
van de stolp te reconstrueren. ‘Ik
geloof dat de waarde van een boer-
derij slechts ten dele in stenen
schuilt. Boerderijen vormen een
stuk van onze collectieve geschie-
denis, het zijn de ankerpunten in
ons landschap – dát maakt ze zo
betekenisvol.’ En zo werd de boer-

derij herbouwd, als een eigentijdse
interpretatie van het origineel uit
1907, met een traditionele rieten
kap enmoderne cor-tenstalen ver-
bijzonderingen. Van Stigt: ‘Bij her-
bestemmingmoet het karakteris-
tieke van het gebouw, in dit geval
de gesloten rieten kap, leidend zijn.
Vier woonhuizen in zo’n boerderij
proppen, dat werkt niet, dan krijg je
zo veel ramen dat het dak visueel
uit elkaar valt. Door de woonruim-
ten onder de stolp te plaatsen en
daaronder de slaapkamer, behiel-
den we de kenmerkende structuur.’
Waar vroeger bollen werden ge-
teeld en gepeld, wonen nu jongeren
met een licht verstandelijke beper-
king die (tijdelijk) uit huis geplaatst
zijn. Ze werken in demoestuin, klus-
sen op het erf. ‘De potentie van de
houten constructie zat in de sfeer
die hij uitstraalt’, legt de architect
uit. ‘Het gaat om het gevóél dat je
op een boerderij woont, in vrijheid
bezig kunt zijn in de natuur. Dat is
heel wat anders dan een gesloten
instellingmet een hek eromheen.’

DE DOGGERIJ, DEN HELDER (LEVS ARCHITECTEN, 2011)

Het vakantiehuis dat architect Haiko
Meijer voor een Amsterdams echt-
paar in een Friese boerderij
bouwde, bestaat uit een aantal hou-
ten ‘cabines’ waarin wordt gesla-
pen, gewassen en gekookt. In de
stal hebben de eigenaren een bed
and breakfast ingericht, in een van
de schuren staat jongvee, beheerd
door de buurman. Maar als ze na
hun pensioen definitief naar
Lemmer verhuizen, zou de verbou-
wing een heel andere wending kun-
nen nemen: verder uitbreiden rich-
ting de achterkant van de schuur,
omhoog door het dak of naar bui-
ten op het erf. Ruimte zat.
‘Het zoekende huis’ doopte Meijer
het ontwerp. Het is eenmanier van
verbouwen die vergelijkbaar is met
logeren bij pake en beppe: hutten
bouwen in de stal, spelen op de
hooizolder, sleutelen aan de tractor.
Alles kan, alles mag en het is nooit
af. ‘Het is de enorme leegte van die

schuren, het gevoel van vrijheid, die
het leven hier zo aantrekkelijk
maakt’, denkt Meijer. Tegelijkertijd
kan die lust een last zijn. ‘Het kost
natuurlijk nogal wat. Wie niet heel
vermogend is, moet een bedrijfs-
plan hebben om de gebouwen te
kunnen onderhouden. Je moet iets
van activiteiten op het erf organise-
ren.’ Kansen zijn er genoeg, weet de
architect. In het Groningse
Lettelbert, midden in een natuur-
gebied aan het Leekstermeer, blies
hij met een kiosk nieuw leven in een
verwaarloosde boerderij. In het
Drentse Peize verrees achter oude
baanderdeuren een woon-werkhuis
voor een handige hovenier. En in
Eesveen werkt architectenbureau
Onix momenteel aan de transfor-
matie van een boerenerf tot kinder-
dagverblijf ‘Scandinavische stijl’,
met biologischemoestuin, dieren
en 7 duizend vierkante meter
‘speelnatuur’.

HET ZOEKENDE HUIS, LEMMER (HAIKO MEIJER, 2008)

Foto Fedde deWeert

‘Het zoekende huis.’ Robde Jong/ Saph

Huis-in-een-huis
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Architectuur

Duizendenhistorische
boerderijen staan leeg endat
worden er alleenmaarmeer.
Stedelingen schieten tehulp.
DoorKirsten Hannema

Interieur stelpboerderij in Friesland.

H
et zoueennieuwerealityseriekunnen
zijn:Boerderij zoektnieuweboer.Ruim
9 duizendhistorischeboerderijen in
Nederlandstaan leeg.Verkrottingof
sloopdreigt.

2003,het eerste Jaar vandeBoerderij,waseen
soort alarmfasevoorde ruralearchitectuur:de
boerderijstichtingenenhet steunpuntcultureel erf-
goedbrachten toennaarbuitendat sinds 1940naar
schatting50 procentvandehistorischeboerderijen
inNederland is verdwenen.Nuzijnernog90 dui-
zendhistorischeboerderijen,waarvanduszeker
10 procent leeg staat.Oorzaak:de treknaarde stad,
debevolkingskrimpendeschaalvergroting inde
landbouwenveeteelt –per jaar stoppen2 duizend
boerenmethunbedrijf. Volgensonderzoeksbureau
Alterra, onderdeel vandeUniversiteit vanWagenin-
gen,neemtde leegstandvangebouwen inhetbui-
tengebieddekomende jaren toe tot circa30miljoen
vierkantemeter. Ter vergelijking:dehuidigekanto-
ren leegstandbedraagt 7miljoenvierkantemeter.

Maarergloorthoopvoordeboerderij, dankzij
‘nieuweboeren’of nouveauxpeasants, zoalsde
Brittendestedelingennoemendiehuntoevlucht
zoekenophetplatteland. Zezijnde redders van
schurenenstallen innood.Welkepotentie indeze
bouwwerkenschuilt, latendezeondernemende
bewonersenarchitectenzien.Viergeslaagdevoor-
beeldenvannieuwlevenvooroudeboerderijen.

Komnaar
huus

‘H
oeveelRocky’s zagu?’, vraagtde
intervieweraanRobertDeNiro
(70). ‘Niet liegen’,mompelt
Sylvester Stallone (67), dienaast
zijncollegazit.

‘DeeersteRocky , eneh,dieandere,deel twee,of drie,
datwasdiemet... eh...’ DeNirovouwtdehandpalmen
opwaarts, grijnst zijn fameuzewat-kan-ik-zeggen-
glimlach.

‘Ikhebmeervanzijn filmsgezien’, zegt Stallone,
royaal. ‘Wantdat zijneh... betere films.’

Ziedaarde twee filmgoden,deeengehaarverfd,de
andergrijs, ineen filmpje terpromotievanhun
nieuwe,gezamenlijkeboksfilmGrudgeMatch.

U lashetgoed.
Deovertredingbegoneen jaarof wateerder.De

NirobeldeStallone,overeen ideetje vande film-
studio: tweeop leeftijdgeraakte rivalendienogéén
keerde ring instappen. ‘Absurd’, zei Stallone. ‘Wiewil
dat zien?’

Mochthun filmhistorische telefoonconversatie
ooitworden ingebed ineen theaterstuk,dan isdit
hetmomentwaaropdeverenigde filmfanszachtjes
beginnentezingenopdeachtergrond, alsomineus
Griekskoor:doehetniet, doehetniet, doehetniet...

DeNiro, vermaardomzijnonnavolgbarecarrière-
planning: ‘Geloofme,dit is eengoed idee.’

Nieuwwashet ideeniet: hetmashup-genrebestaat
al enige tijd, vanKingKongvs.Godzilla (1962) tot
Freddy vs. Jason (2003). Eenvormpjeomopgebruikte
B-filmfigurennogeensuit temelken,doorzeaan
elkaar tekoppelen.

Enalhetenzeanders,deherintredendeboksers in
GrudgeMatch, je zietgewoonRockyBalboaen Jake
LaMotta. ’sWereldsbekendste filmboksers,nueinde-
lijk tegenoverelkaar inderingvoordegeriatrische
finale.Rocky (1976) enRagingBull (1980), tweezuilen
inde filmgeschiedenis. Stallone rektede reeks tot
deel6.DeNiro’s voorbereidingopRagingBull isniks
minderdaneen filmmythe:het schoolvoorbeeld
voorelkeacteurdiede rol serieuzerneemtdande
eigengezondheid.Hij liet zicheerstgevechtsklaar
trainendoordeechteLaMotta (inmiddels92 jaar) en
at vervolgenshetdubbeleeraan,oppastatourdoor
Zuid-Europa,omook levensecht teogenalsdeoude,
afgetakeldeLaMotta.

Tweegescheidenwereldenwarenhet toen,die van
DeNiroenStallone, zobenadruktede laatsteonlangs
ineen interview: ‘Ikbennooit vergetendatRockyen
TaxiDriver tegelijk indebioscoopdraaiden. Ikdacht,
wie is tochdiegastmetdieMohawk?Dathad ikzelf
nooitgedurfd.’

GrudgeMatch, vanaf20maart indeNederlandse
bioscoop,werdneergesabelddoordecritici en
genegeerddoorbioscoopbezoekers inAmerika,
waarde filmmetKerst aluitkwam.Dat stelt gerust,
enigszins.

Maarooit,mogelijkal indenabije toekomst, komt
iemand inHollywoodophet ideeomJohnRambo in
de taxi te latenstappenbij TravisBickle.
TweegetraumatiseerdeVietnam-
veteranen,die iets inelkaarher-
kennen. Endanrinkeltde tele-
foon inhuizeStallone. ‘Sly?Bob
hier...’

Column
VOLGENS BEEKMAN

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel,
Hein Janssen, Rutger Pontzen ofWieteke van Zeil
stelling in de wereld van film, muziek, theater of
beeldende kunst

Stelling
Rocky vs. Raging Bull.

Niet doen.

‘Als je goed kijkt’, wijst architect Sander van Schaik
op de ruwe betonnen kolommen, ‘zie je de vetvlek-
ken nog van de koeien die er jarenlangmet hun
lijven langs schurkten. Dat is het leuke van wonen in
een oude boerderij. Je hebt een huis met een
verhaal, dat lééft.’ Dat besef is er niet bij iedereen.
Er zijn weliswaar 6.400 historische boerderijen die
als rijksmonument een beschermde status genieten,
een naoorlogs bouwwerk als deze langgevelboerde-
rij in Soest wordt vaak zonder pardon neergehaald
om plaats te maken voor de zoveelste boerderette.
En dat is jammer, vindt Van Schaik. ‘Dit soort boer-
derijen heeft misschienminder karakter en details,
maar staat wel voor een bepaald tijdsbeeld. En de
eenvoud van de jarenvijftigarchitectuur is ook een
kans: je kunt het jezelf veroorloven om ruimtelijk uit
te pakken.’
Hier is dat zeker gebeurd. De traditionele ‘kamertjes-
indeling’ in het voorhuis is bewust gehandhaafd, met
slaapvertrekken en een praktijkruimte. De achter-
gelegen deel, in de loop der jaren dichtgeslibdmet
allerlei hokken, werd weer volledig opengewerkt:
een spectaculaire ruimtemet daarin een reusachtig
meubelsculptuur dat als een balkon naar buiten
breekt.

RENOVATIE BOERDERIJ TOT GEZINSWONING, SOEST (PERSONAL ARCHITECTURE, 2011)

REPORTAGE NIEUWE BOEREN

DeDoggerij, Den Helder.

Renovatie naoorlogse langgevelboerderij in Soest. Foto René deWit
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Toen ze de stal in het Overijsselse Okkenbroek zagen,
wisten Carolien Ruijs (46, eigen bedrijf in kledingadvies)
en haar man Frank (47, bouwkundige) dat ‘dat iets heel
gaafs kon worden’, al was hun budget (80 duizend euro)
te beperkt om 1.200m3 te verbouwen. Samenmet twee
architecten kwamen ze op het idee voor een huis-in-een-
huis. Zo hoefden ze slechts een deel van de ruimte te iso-
leren en blijft de kapconstructie in beeld. Frank: ‘In de

winter trekken we ons terug in het huisje, in de zomer
gooien we de deuren open.’ Het stel documenteert de
vorderingen op een blog. Het houten frame van het huis
is inmiddels dichtgetimmerd, de keuken (gefinancierd
met behulp van friendfunding) geïnstalleerd, de eerste
groente uit demoestuin geoogst. De volgende fase is het
afwerken van de binnengevels. Carolien: ‘Terug naar de
stad gaan we in elk geval niet meer.’

De kathedralen van het platteland
worden ze wel genoemd, de Friese
boerderijen met hun enorme
schuren, markante oranje pannen-
daken en indrukwekkende houten
gebinten. Logisch dat je zulke
‘heiligdommen’ met respect behan-
delt, vindt Kees de Haan van Jelle
de Jong architecten, dat de afgelo-
pen 25 jaar ruim vijftig boerderijen
onder handen nam. Het recentste
project is een stelp (niet te verwar-
renmet de Noord-Hollandse stolp)
die ze voor een particuliere op-
drachtgever verbouwden. Een
boerderij uit 1825 op een schilder-
achtig mooie plek aan het water en
rijk aan originele details, zoals de
bedstee in het voorhuis, de beschil-
derde plafonds en een haardpartij
met schilderstuk. In de schuur staat
de verrassing: een huis als een
stapel modernistische witte dozen.
De kunst van boerderijen verbou-
wen is volgens De Haan het vinden
van een balans tussen de waarde-
ring voor het bestaande en het lef

om een ingreep te doen die de
nieuwe functie ‘in een klap organi-
seert’. ‘Dé vraag is hoe je licht in de
schuur krijgt zonder de kap te ver-
minkenmet allemaal dakkapellen.’
In dit geval zijn de woonruimten
ondergebracht in de dozenstapel,
die op een plek het dak doorboort,
zodat daglicht – via glazen
vloeren – diep binnendringt. Een
mooie ‘bijvangst’ is de uitzicht-
kamer met panorama over de
polder. De gemetselde zuidwest-
gevel – niet authentiek – werd
vervangen door geperforeerde alu-
minium panelen, die als zonwering
dienen en helemaal opengevouwen
kunnen worden. De houten draag-
constructie, onaangetast, blijft in
vol ornaat zichtbaar. Het aantrekke-
lijke van deze strategie is volgens
De Haan niet alleen het spannende
contrast tussen oud en nieuw, maar
ook de omkeerbaarheid. ‘Als men
over vijftig jaar iets anders met deze
schuur wil, kun je de dozen er zó
weer uittillen.’

STELPBOERDERIJ (JELLE DE JONG ARCHITECTEN, 2013)

De stolpboerderij op de kruising
tussen Den Helder en Julianadorp
was er niet al te best aan toe. De
fundering wasmatig, de gevels wa-
ren gammel, de vloeren verzakt.
Toch zag Jurriaan van Stigt van
LEVS architectenmogelijkheden
om het gebouw te transformeren
tot een jeugdinstelling. Zelfs toen
omwonenden daartegen een juridi-
sche procedure aanspanden, de
bouwwerkzaamheden tijdelijk ge-
staakt werden, de gevel instortte en
de houten spanten vervolgens een
jaar lang in de regen stonden weg
te rotten (zodat uiteindelijk drie-
honderd stalen bouten nodig waren
om ze overeind te houden), drong
Van Stigt erop aan de draagcon-
structie te behouden en het silhouet
van de stolp te reconstrueren. ‘Ik
geloof dat de waarde van een boer-
derij slechts ten dele in stenen
schuilt. Boerderijen vormen een
stuk van onze collectieve geschie-
denis, het zijn de ankerpunten in
ons landschap – dát maakt ze zo
betekenisvol.’ En zo werd de boer-

derij herbouwd, als een eigentijdse
interpretatie van het origineel uit
1907, met een traditionele rieten
kap enmoderne cor-tenstalen ver-
bijzonderingen. Van Stigt: ‘Bij her-
bestemmingmoet het karakteris-
tieke van het gebouw, in dit geval
de gesloten rieten kap, leidend zijn.
Vier woonhuizen in zo’n boerderij
proppen, dat werkt niet, dan krijg je
zo veel ramen dat het dak visueel
uit elkaar valt. Door de woonruim-
ten onder de stolp te plaatsen en
daaronder de slaapkamer, behiel-
den we de kenmerkende structuur.’
Waar vroeger bollen werden ge-
teeld en gepeld, wonen nu jongeren
met een licht verstandelijke beper-
king die (tijdelijk) uit huis geplaatst
zijn. Ze werken in demoestuin, klus-
sen op het erf. ‘De potentie van de
houten constructie zat in de sfeer
die hij uitstraalt’, legt de architect
uit. ‘Het gaat om het gevóél dat je
op een boerderij woont, in vrijheid
bezig kunt zijn in de natuur. Dat is
heel wat anders dan een gesloten
instellingmet een hek eromheen.’

DE DOGGERIJ, DEN HELDER (LEVS ARCHITECTEN, 2011)

Het vakantiehuis dat architect Haiko
Meijer voor een Amsterdams echt-
paar in een Friese boerderij
bouwde, bestaat uit een aantal hou-
ten ‘cabines’ waarin wordt gesla-
pen, gewassen en gekookt. In de
stal hebben de eigenaren een bed
and breakfast ingericht, in een van
de schuren staat jongvee, beheerd
door de buurman. Maar als ze na
hun pensioen definitief naar
Lemmer verhuizen, zou de verbou-
wing een heel andere wending kun-
nen nemen: verder uitbreiden rich-
ting de achterkant van de schuur,
omhoog door het dak of naar bui-
ten op het erf. Ruimte zat.
‘Het zoekende huis’ doopte Meijer
het ontwerp. Het is eenmanier van
verbouwen die vergelijkbaar is met
logeren bij pake en beppe: hutten
bouwen in de stal, spelen op de
hooizolder, sleutelen aan de tractor.
Alles kan, alles mag en het is nooit
af. ‘Het is de enorme leegte van die

schuren, het gevoel van vrijheid, die
het leven hier zo aantrekkelijk
maakt’, denkt Meijer. Tegelijkertijd
kan die lust een last zijn. ‘Het kost
natuurlijk nogal wat. Wie niet heel
vermogend is, moet een bedrijfs-
plan hebben om de gebouwen te
kunnen onderhouden. Je moet iets
van activiteiten op het erf organise-
ren.’ Kansen zijn er genoeg, weet de
architect. In het Groningse
Lettelbert, midden in een natuur-
gebied aan het Leekstermeer, blies
hij met een kiosk nieuw leven in een
verwaarloosde boerderij. In het
Drentse Peize verrees achter oude
baanderdeuren een woon-werkhuis
voor een handige hovenier. En in
Eesveen werkt architectenbureau
Onix momenteel aan de transfor-
matie van een boerenerf tot kinder-
dagverblijf ‘Scandinavische stijl’,
met biologischemoestuin, dieren
en 7 duizend vierkante meter
‘speelnatuur’.

HET ZOEKENDE HUIS, LEMMER (HAIKO MEIJER, 2008)

Foto Fedde deWeert

‘Het zoekende huis.’ Robde Jong/ Saph

Huis-in-een-huis
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Architectuur

Duizendenhistorische
boerderijen staan leeg endat
worden er alleenmaarmeer.
Stedelingen schieten tehulp.
DoorKirsten Hannema

Interieur stelpboerderij in Friesland.

H
et zoueennieuwerealityseriekunnen
zijn:Boerderij zoektnieuweboer.Ruim
9 duizendhistorischeboerderijen in
Nederlandstaan leeg.Verkrottingof
sloopdreigt.

2003,het eerste Jaar vandeBoerderij,waseen
soort alarmfasevoorde ruralearchitectuur:de
boerderijstichtingenenhet steunpuntcultureel erf-
goedbrachten toennaarbuitendat sinds 1940naar
schatting50 procentvandehistorischeboerderijen
inNederland is verdwenen.Nuzijnernog90 dui-
zendhistorischeboerderijen,waarvanduszeker
10 procent leeg staat.Oorzaak:de treknaarde stad,
debevolkingskrimpendeschaalvergroting inde
landbouwenveeteelt –per jaar stoppen2 duizend
boerenmethunbedrijf. Volgensonderzoeksbureau
Alterra, onderdeel vandeUniversiteit vanWagenin-
gen,neemtde leegstandvangebouwen inhetbui-
tengebieddekomende jaren toe tot circa30miljoen
vierkantemeter. Ter vergelijking:dehuidigekanto-
ren leegstandbedraagt 7miljoenvierkantemeter.

Maarergloorthoopvoordeboerderij, dankzij
‘nieuweboeren’of nouveauxpeasants, zoalsde
Brittendestedelingennoemendiehuntoevlucht
zoekenophetplatteland. Zezijnde redders van
schurenenstallen innood.Welkepotentie indeze
bouwwerkenschuilt, latendezeondernemende
bewonersenarchitectenzien.Viergeslaagdevoor-
beeldenvannieuwlevenvooroudeboerderijen.

Komnaar
huus

‘H
oeveelRocky’s zagu?’, vraagtde
intervieweraanRobertDeNiro
(70). ‘Niet liegen’,mompelt
Sylvester Stallone (67), dienaast
zijncollegazit.

‘DeeersteRocky , eneh,dieandere,deel twee,of drie,
datwasdiemet... eh...’ DeNirovouwtdehandpalmen
opwaarts, grijnst zijn fameuzewat-kan-ik-zeggen-
glimlach.

‘Ikhebmeervanzijn filmsgezien’, zegt Stallone,
royaal. ‘Wantdat zijneh... betere films.’

Ziedaarde twee filmgoden,deeengehaarverfd,de
andergrijs, ineen filmpje terpromotievanhun
nieuwe,gezamenlijkeboksfilmGrudgeMatch.

U lashetgoed.
Deovertredingbegoneen jaarof wateerder.De

NirobeldeStallone,overeen ideetje vande film-
studio: tweeop leeftijdgeraakte rivalendienogéén
keerde ring instappen. ‘Absurd’, zei Stallone. ‘Wiewil
dat zien?’

Mochthun filmhistorische telefoonconversatie
ooitworden ingebed ineen theaterstuk,dan isdit
hetmomentwaaropdeverenigde filmfanszachtjes
beginnentezingenopdeachtergrond, alsomineus
Griekskoor:doehetniet, doehetniet, doehetniet...

DeNiro, vermaardomzijnonnavolgbarecarrière-
planning: ‘Geloofme,dit is eengoed idee.’

Nieuwwashet ideeniet: hetmashup-genrebestaat
al enige tijd, vanKingKongvs.Godzilla (1962) tot
Freddy vs. Jason (2003). Eenvormpjeomopgebruikte
B-filmfigurennogeensuit temelken,doorzeaan
elkaar tekoppelen.

Enalhetenzeanders,deherintredendeboksers in
GrudgeMatch, je zietgewoonRockyBalboaen Jake
LaMotta. ’sWereldsbekendste filmboksers,nueinde-
lijk tegenoverelkaar inderingvoordegeriatrische
finale.Rocky (1976) enRagingBull (1980), tweezuilen
inde filmgeschiedenis. Stallone rektede reeks tot
deel6.DeNiro’s voorbereidingopRagingBull isniks
minderdaneen filmmythe:het schoolvoorbeeld
voorelkeacteurdiede rol serieuzerneemtdande
eigengezondheid.Hij liet zicheerstgevechtsklaar
trainendoordeechteLaMotta (inmiddels92 jaar) en
at vervolgenshetdubbeleeraan,oppastatourdoor
Zuid-Europa,omook levensecht teogenalsdeoude,
afgetakeldeLaMotta.

Tweegescheidenwereldenwarenhet toen,die van
DeNiroenStallone, zobenadruktede laatsteonlangs
ineen interview: ‘Ikbennooit vergetendatRockyen
TaxiDriver tegelijk indebioscoopdraaiden. Ikdacht,
wie is tochdiegastmetdieMohawk?Dathad ikzelf
nooitgedurfd.’

GrudgeMatch, vanaf20maart indeNederlandse
bioscoop,werdneergesabelddoordecritici en
genegeerddoorbioscoopbezoekers inAmerika,
waarde filmmetKerst aluitkwam.Dat stelt gerust,
enigszins.

Maarooit,mogelijkal indenabije toekomst, komt
iemand inHollywoodophet ideeomJohnRambo in
de taxi te latenstappenbij TravisBickle.
TweegetraumatiseerdeVietnam-
veteranen,die iets inelkaarher-
kennen. Endanrinkeltde tele-
foon inhuizeStallone. ‘Sly?Bob
hier...’

Column
VOLGENS BEEKMAN

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel,
Hein Janssen, Rutger Pontzen ofWieteke van Zeil
stelling in de wereld van film, muziek, theater of
beeldende kunst

Stelling
Rocky vs. Raging Bull.

Niet doen.

‘Als je goed kijkt’, wijst architect Sander van Schaik
op de ruwe betonnen kolommen, ‘zie je de vetvlek-
ken nog van de koeien die er jarenlangmet hun
lijven langs schurkten. Dat is het leuke van wonen in
een oude boerderij. Je hebt een huis met een
verhaal, dat lééft.’ Dat besef is er niet bij iedereen.
Er zijn weliswaar 6.400 historische boerderijen die
als rijksmonument een beschermde status genieten,
een naoorlogs bouwwerk als deze langgevelboerde-
rij in Soest wordt vaak zonder pardon neergehaald
om plaats te maken voor de zoveelste boerderette.
En dat is jammer, vindt Van Schaik. ‘Dit soort boer-
derijen heeft misschienminder karakter en details,
maar staat wel voor een bepaald tijdsbeeld. En de
eenvoud van de jarenvijftigarchitectuur is ook een
kans: je kunt het jezelf veroorloven om ruimtelijk uit
te pakken.’
Hier is dat zeker gebeurd. De traditionele ‘kamertjes-
indeling’ in het voorhuis is bewust gehandhaafd, met
slaapvertrekken en een praktijkruimte. De achter-
gelegen deel, in de loop der jaren dichtgeslibdmet
allerlei hokken, werd weer volledig opengewerkt:
een spectaculaire ruimtemet daarin een reusachtig
meubelsculptuur dat als een balkon naar buiten
breekt.

RENOVATIE BOERDERIJ TOT GEZINSWONING, SOEST (PERSONAL ARCHITECTURE, 2011)

REPORTAGE NIEUWE BOEREN

DeDoggerij, Den Helder.

Renovatie naoorlogse langgevelboerderij in Soest. Foto René deWit
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 ART 15 | Fries Dagblad, 27 september 2014





ART 16 | Leeuwarder Courant, 30 , september 2014



Bijlage 3: Meer lezen

Handreiking voor 
de herbestemming 
en verbouwing 
van monumentale 
boerderijen - 2e druk 
september 2012, 
Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed. 

Ideeënboek voor een nieuwe bestemming van 
boerderijgebouwen - November 2005,  CLM Onderzoek 
en Advies, Roodbont B.V. 

Inspiratieboek voor de 
transformatie van erven en 
boerderijen in Overijssel - 
Januari 2008, Het Oversticht

Resultaten van het jaar 
van de boerderij 2013 
met aantal voorbeelden 
van getransformeerde 
boerderijen. - Agrarisch 
Erfgoed Nederland 
Blauwdruk 2014

En verder:

Bedrijven en boerderijen - kansen voor Drenthe - 
Onderzoek naar aantal niet-agrarische bedrijven in 
boerderijen en naar vraag en aanbod op de markt voor 
bedrijfshuisvesting in voormalige boerderijen - Augustus 
2005, Duintop Advies

Bouwen aan boerderijen - Ideeënboek voor herstel en 
vernieuwing van oude boerderijen - 2003 Roodbont

Een tweede jeugd voor boerderij en erf (handreiking + 
verslag) -  2008 Projectbureau Belvedere

Innovatieve huisvesting op het Friese platteland - Over 
vrijkomende boerderijen en andere kansen - 2005 
Duintop advies 

Vrijkomende Agrarische Bebouwing en functiewijziging 
in de praktijk  - Handreiking voor gemeenten - Uitgave 
van DLV Groen & Ruimte, in opdracht van het ministerie 
van LNV. 

Het Grote Groene misverstand - Ontmaskering van een 
tunnelvisie op de landbouw en het landelijk gebied. - 
2007 Leo Lamers

www.boerderijenstichtingfryslan.nl
www.bouwenbijboerderijen.nl
www.herbestemmingnoord.nl
www.kijkmijnerf.nl
www.boerderijboekwinkel.nl





colofon 

November 2014

Nancy Arkema | ontwerp + advies
mail@nancyarkema.com
06 25007563
www.nancyarkema.com




