Ken de boerderij!
Deze bijzondere studiedag over kennis en informatie over
boerderijen en erven, wordt georganiseerd in het kader van het
Jaar van de Boerderij 2013 en is bedoeld voor erfgoedspecialisten, monumentenambtenaren, architecten, landschapsbeheerders, makelaars, leden van oudheidkamers en de achterban van de boerderijstichtingen.
Het gaat deze dag over flink wat onderwerpen. Over de cultuurhistorische achtergronden, over de bouwkundige aspecten, over materiaalkennis, over de statistische gegevens van
de stand van het agrarisch erfgoed, over wet- en regelgeving in
verband met herbestemmingprojecten, over financieringsmogelijkheden, over economische ontwikkelingen van het platteland, enzovoorts.
Bronnen van kennis worden getoond en toegelicht. Bijvoorbeeld de rijke verzameling foto’s en opmetingen aanwezig in
het archief van de voormalige Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek. Maar ook publicaties in boek- en brochurevorm
en toegankelijke beeld- en databanken. Er zijn maquettes,
foto’s en schilderijen te bewonderen.
De Dag van de Boerderij Informatie stelt de deelnemer in de
gelegenheid zijn of haar kennis te delen met anderen. Er is
ruime mogelijkheid om met elkaar in gesprek te komen en wetenswaardigheden uit te wisselen.
Kortom: een bijzondere dag die u als boerderijliefhebber niet
mag missen.

Inschrijven voor deelname aan de studiedag kan op de
website www.boerderij2013.nl. Kijk op de activiteitenagenda (linksonder) en klik op 13 december 2013.
De kosten van deelname bedragen €60,- per persoon,
inclusief de lunch. Betalen kan ook via de website (Ideal).
Voor nadere informatie: stuur een e-mailbericht aan
ewoudvanarkel@agrarischerfgoed.nl.
De studiedag wordt gehouden in het gebouw van
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Smallepad 5 in Amersfoort.
Zie voor de routebeschrijving en de
parkeermogelijkheden de website van de RCE:
www.cultureelerfgoed.nl
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Workshops

Overige

Programma

Workshops in de ochtend (vanaf 11:40)

Workshops in de middag (vanaf 14:20)

Presentaties en exposities

9.00

Ontvangst met koffie en thee

Plattelandswoning voor boeren en burgers een
uitkomst! | door Natasja Annyas (NVM) en Albert de
Koning (De Koning & Witzier)
Hoe om te gaan met De wet plattelandswoning
(vanaf 2012 opgenomen in de Wabo en sinds 2013
van kracht)? Wat is de inhoudelijke betekenis van
dit nieuwe instrument voor het platteland en voor
agrarisch vastgoed?. Onder meer de ervaringen
van gemeenten die al werken met deze nieuwe
wet.

Sprekende stenen. Boerderijenonderzoek en
oral history | door Ewout van der Horst (Stichting
IJsselacademie)
In deze workshop over optekenen en vastleggen
van de verhalen achter het monumentale erfgoed
maken de deelnemers kennis met de technieken
en mogelijkheden van oral history in relatie tot
boerderijenonderzoek.

Agriwiki | door Ineke de Visser (Bureau
Helsdingen)
Hoe werkt dit op de wikimedia-software
gebaseerde kennissysteem? Wat is er in
opgenomen en hoe kan men zelf bijdragen leveren?

9.45

Begin van het congres met een
welkomstwoord, door Johan Laman Trip,
voorzitter van de stichting Agrarisch Erfgoed
Nederland

9.50

Introductie tot het programma, door
dagvoorzitter Dorine van Hoogstraten,
architectuurhistorica

9.55

Agrarisch erfgoed: van drama naar
metamorfose, door Fons Asselbergs,
voormalig Rijksadviseur voor het Cultureel
Erfgoed

10.15

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en
de burger, door Erik Kleijn, hoofd Gebouwd
Erfgoed RCE

10.35

De weg naar financiers, door Peter
Bouwman, adviseur en toezichthouder,
voormalig directeur Boerderij en Landschap

10.55

De rol van de boerderijstichtingen en
oudheidkamers, door Ger van den Oetelaar,
voorzitter van de Stichting de Brabantse
Boerderij

11.15

Einde eerste gedeelte van het congres

11.15

Koffiepauze

11.40

Workshops, presentaties en bezoek aan de
markt (zie het aparte programma)

13.10

Lunch geserveerd op diverse plaatsen

14.20

Workshops, presentaties en bezoek aan de
markt (zie het aparte programma)

15.45

Koffie en theepauze

16.15

Begin van het tweede gedeelte van het
congres

16.20

De boerderij als stof voor dromen, door Ileen
Montijn, historica, columniste en schrijfster

16.45

De resultaten van de dag, door Judith
Toebast en Dorine van Hoogstraten

17.00

Einde van het congres

17.00

Borrel en napraten

18.30

Sluiting van de dag

Brandveiligheid voor boerderijen | door Hanneke
Nuijten en Bram van der Linden (beiden RCE)
Rijksmonumentale boerderijen zijn vaak erg
brandgevoelig. Tips en handvatten voor het voorkomen en bestrijden van brand. Ook om eigenaren
te stimuleren tot het brandveilig verbouwen en
bewonen van hun boerderij. Breng uw eigen ervaring, vragen en casussen in.
De RCE en boerderij-informatie, o.a. het archief
van Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek
(SHBO) | door Leon Bok en Jeroen Grundmeijer
(beiden RCE)
Wat is er allemaal te vinden bij de RCE? Ter plekke
in de bibliotheek wordt u daarin voorgelicht. Ook
komt u te weten wat er wel en wat (nog) niet ontsloten is en hoe u zelf, bijvoorbeeld met uw boerderijkennis, een bijdrage kunt leveren aan het ontsluiten van de enorme collectie.
De Beeldbank van de RCE | door Kris Roderburg
(RCE)
Een introductie van de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. En hoe u zelf
kunt helpen de bijbehorende informatie te verrijken. Ongeveer 600.000 afbeeldingen van erfgoed:
foto’s maar ook tekeningen van gebouwde monumenten, archeologie en landschap. Veel boerderijfoto’s.
Bouwhistorisch boerderijonderzoek | door Piet
den Hertog (Bureau Helsdingen)
Boerderijen zijn heel functioneel gebouwd. Hierdoor is de boerderij vaak goed ‘afleesbaar’. Voordat
een boerderij wordt verbouwd of herbestemd is
het dan ook van belang dat er goed bouwhistorisch
onderzoek wordt gedaan. Deskundige voorlichting
over dit belangrijke aspect.

Wat betekent het internet voor cultureel
erfgoed en boerderijen in het bijzonder? | door
Maarten van Vulpen (Liones)
Welke kansen en mogelijkheden biedt internet?
Hoe ontsluit je digitale archieven? De workshop
laat de mogelijkheden zien van internet voor het
cultureel erfgoed en boerderijen in het bijzonder.
Met vooral veel inspirerende voorbeelden!
Vormgeven aan erven, met gevoel voor de plek
en het verhaal | door Ingrid Nij Bijvank- van Herel
(Het Oversticht)
In deze workshop wordt duidelijk hoe ervenconsulenten ‘de boer op gaan’ en adviseren vanuit hun
kennis van het boerenerf en het landschap. Aan de
hand van praktijkvoorbeelden van transformaties
doet de deelnemer inspiratie op.
Het bodemarchief van een boerderij | door
Jan-Willem de Kort (RCE)
Onder de grond bevindt zich vaak een schat aan
informatie die een waardevolle aanvulling kan zijn
op een bouwhistorische analyse. Om deze informatie te ontsluiten is archeologisch onderzoek nodig.
Deze workshop gaat aan de hand van case-studies
over de raakvlakken tussen archeologie en bouwhistorie en hoe beide elkaar kunnen versterken.

Monumenten.nl | door Noor Vos
Een rijke bron van via internet beschikbare actualiteiten over erfgoed.
Boerderijmaquettes | ingebracht door
meerdere boerderijstichtingen
Schilderijen en foto’s op diverse
plekken in het gebouw.

De markt in de centrale hal
Een gevarieerd aanbod van boeken, van
advies, van informatie over opleidingen,
over boerderijstichtingen en zo meer.
De standhouders worden te zijner tijd
op de website aangekondigd.

Het programma is vrijwel
compleet ingevuld maar kan
op onderdelen nog gewijzigd
worden. Volg de informatie op de
website www.boerderij2013.nl.

