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Voorwoord 
 

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van het Boerderijenfonds. Het beschrijft de activiteiten in 

het eerste jaar waarin het kersverse fonds heeft kunnen bewijzen dat de aanvankelijk 

hooggestemde verwachtingen werkelijkheid zijn geworden. Het werken aan nieuwe functies 

voor een historische boerderij komt in de vele ingediende aanvragen naar voren als een 

zinvolle en in verschillende opzichten lonende inspanning, ook in deze tijd van beperkingen.  

Al direct bij de start van het fonds ontstond een klein stuwmeer met ideeën en concrete 

projecten op zoek naar een passende financiële hefboom. De in eerste en tweede ronde 

ingediende aanvragen die door de beoordelingscommissie zijn onderzocht en gewogen, 

bleken van goede kwaliteit en voldeden aan de criteria die het Boerderijenfonds hanteert. 

Dat is een tevredenstellende constatering, zeker waar er voor historische boerderijen in het 

bijzonder nog geen aparte stimuleringsregeling bestond. Het fonds voorziet kennelijk in een 

behoefte. 

Het Boerderijenfonds vindt z’n oorsprong in het Jaar van de Boerderij 2013. In dat themajaar 

is veel gesproken en geschreven over de noodzaak het agrarisch erfgoed te behouden. 

Vooral nu het platteland sterk aan het veranderen is, is extra aandacht voor de voorheen 

agrarische gebouwen geboden. De binnen en buiten de boerderijenwereld levende visie is 

dat karakterbepalende boerderijen, bijgebouwen, erven en het omringend landschap, er in 

hoge mate aan kunnen bijdragen dat het buitengebied aantrekkelijk blijft. Bij het wegvallen 

van de oorspronkelijk agrarische functie doemt er voor boerderijen hoe dan ook een nieuwe 

toekomst op, een nieuwe functie die erom vraagt op zorgvuldige wijze ingevuld te worden. 

De in 2013 ingezette discussie heeft in de jaren daarna een krachtig vervolg gekregen. In 

gesprekken met breed samengestelde groepen boeren, burgers, beleidsmakers, architecten 

en onderzoekers, werd duidelijk dat de erfgoedwaarde van de historische boerderij niet op 

zichzelf staat. Het cultuurhistorische karakter van boerderij en erf valt niet los te zien van de 

grote opgaven die het platteland van morgen bepalen. De gestelde klimaatdoelen, de vraag 

naar woningen, de veranderingen in de landbouw en niet in de laatste plaats, de ruimte voor 

de natuur: allemaal aspecten die meegewogen moeten worden in de manier waarop 

boerderijen een nieuwe rol gaan spelen. Deze brede betekenis klonk al door in het in 2017 

door de boerderijenwereld uitgebrachte manifest Gebruik de boerderij! In dat manifest eiste 

‘het agrarisch erfgoed’ voor zichzelf een rol op bij het maken van beleid voor de ontwikkeling 

van het platteland van morgen. 

Het Boerderijenfonds brengt de in afgelopen jaren ontstane visie in praktijk. Het fonds biedt 

particuliere initiatiefnemers van herbestemmingsprojecten een extra mogelijkheid aan hun 

ideeën en plannen uitvoering te geven. De projecten die in 2020 door het fonds zijn 

gehonoreerd, bewijzen dat er op deze manier, rekening houdend met de grote 

maatschappelijke opgaven, op creatieve, goed passende en economisch haalbare wijze 

invulling kan worden gegeven aan het aantrekkelijker maken van Nederland.  En aan het 

behoud van het agrarisch erfgoed! 

 

Stichting Boerderijenfonds 

Ton Peters - voorzitter 

Ewoud van Arkel – secretaris, penningmeester  
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Doel en organisatie  
  

Start Boerderijenfonds  

Op 6 december 2019 werd de oprichting van het Boerderijenfonds aangekondigd op het 

Platform Agrarisch Erfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Het 

Boerderijenfonds is het stimuleringsfonds voor herbestemming, restauratie en 

verduurzaming van agrarisch erfgoed. Het is een initiatief van de stichting Agrarisch Erfgoed 

Nederland, die hiervoor een samenwerking is aangegaan met het Nationaal 

Restauratiefonds.  Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) maakte de 

start van het Boerderijenfonds mogelijk met een bijdrage van 5 miljoen euro voor de periode 

2020-2023. Met dit bedrag kunnen zo’n 25 tot 30 projecten van particuliere aanvragers 

worden ondersteund.  

In aanloop naar het fonds werden tussen augustus 2019 en maart 2020 de 

organisatiestructuur, werkwijze, richtlijnen en criteria uitgewerkt. Er werd een 

beoordelingscommissie samengesteld en er werden twee medewerkers voor de uitvoering 

van het fonds aangetrokken. Op 18 maart 2020 ging de website www.boerderijenfonds.nl 

online en was het fonds geopend voor aanvragen.  

  

Missie en doelstelling  

De missie van het fonds is het stimuleren van het behoud en gebruik van agrarisch erfgoed 

ter bevordering van een toekomstbestendig platteland.  

De doelstelling van het fonds is tweeledig:  

1. Immateriële en materiële ondersteuning bij het realiseren van 

herbestemmingsprojecten van agrarisch erfgoed. De ondersteuning is bedoeld voor 

projecten die nadrukkelijk een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het platteland 

en die van meerwaarde zijn voor de eigen leefomgeving.  

2. Kennisontwikkeling en -verspreiding voornamelijk gericht op eigenaren, adviseurs en 

overheden. De met gerealiseerde projecten op-

gedane praktijkervaring wordt belicht tegen de 

achtergrond van de voor de plattelandsontwikkeling 

relevante thema’s. 

  

Organisatie  

Het Boerderijenfonds is een stichting volgens het 

bestuur-model en volgt daarbij de richtlijnen van de 

Governance Code Cultuur. Het bestuur vormt een 

personele unie met het dagelijks bestuur van stichting 

Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN). AEN is de ontvanger 

van de door de RCE (namens OCW) toegekende subsidie 

en besteedt de uitvoering uit aan Stichting Boerderijen-

fonds. In 2020 bestond het bestuur uit twee leden, er 

wordt naarstig gezocht naar uitbreiding van het bestuur.  

De mensen 

Beoordelingscommissie 

Greet Bierema 

Peter Bouwman 

Peter Kuenzli 

Jill Vervoort 

Lotte Zaaijer 

Bestuur van de stichting 

Ton  Peters - voorzitter 

Ewoud van Arkel – secr., penningm. 

vacature 

Bureau 

Gitta op den Akker - directeur 

Miranda Maring - secretaris 

www.boerderijenfonds.nl%20
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De uitvoering van het fonds vindt plaats door een klein bureau (0,6 fte) met twee 

medewerkers: Gitta op den Akker (directeur) en Miranda Maring (secretaris). Het fonds 

heeft geen kantoor en werkt vooral digitaal. Beide medewerkers werken op uurbasis vanuit 

eigen werkruimte. In dit opzicht heeft het functioneren van het fonds weinig last gehad van 

de coronacrisis. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directeur zijn 

vastgelegd in een directiestatuut.   

Het fonds werkt in opdracht van AEN nauw samen met het Nationaal Restauratiefonds op 

het gebied van de financiële afhandeling van aanvragen en communicatie. De wijze van 

samenwerken is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met bijbehorende 

uitvoeringsbepalingen. De aanvragen worden beoordeeld door een beoordelingscommissie 

waarin een breed scala aan expertises is vertegenwoordigd op het gebied van ruimtelijke 

ordening, landschap, erfgoed, financiën, verduurzaming en vastgoed- en gebieds-

ontwikkeling. De beoordelingscommissie is onafhankelijk in de uitvoering van haar taak. De 

werkwijze en procedure met betrekking tot de beoordeling van aanvragen door de 

beoordelingscommissie zijn vastgelegd in een reglement dat door de commissieleden is 

ondertekend.  

Op de website van het Boerderijenfonds zijn de statuten en het beoordelingsreglement in te 

zien.  
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Werkzaamheden 2020  
  

Bureau  

Eén van de belangrijkste taken van het bureau is informatievoorziening aan potentiële 

aanvragers, overheden en belanghebbende organisaties. Dat gebeurt telefonisch of per mail. 

In 2020 zijn er 248 informatievragen ontvangen: 180 per telefoon en 68 per mail. In 

verreweg de meeste gevallen betrof het vragen van eigenaren over de mogelijkheid om voor 

een bijdrage uit het fonds in aanmerking te kunnen komen. Een klein aantal vragen is 

afkomstig van derden (zoals gemeentes, adviseurs, erfcoaches en architecten) die meer 

wilden weten over de doelstelling en voorwaarden van het fonds, of van eigenaren die 

generieke informatie over hun monumentale boerderij zoeken (deze mensen worden op 

weg geholpen).  

Het was de bedoeling om maandelijks voor mogelijke aanvragers een spreekuur te houden 

in het kantoor van het Nationaal Restauratiefonds. Als gevolg van de coronamaatregelen 

kwam dit te vervallen en werd het vervangen door telefonische afspraken.   

Een groot deel van de communicatie gebeurt via de website. Uitgebreide informatie over de 

richtlijnen en criteria is op de website te vinden, evenals het aanvraagformulier. Na de 

eerste ronde is er een handleiding projectplan aan toegevoegd. Op de pagina Projecten op 

de website is een overzicht van de gehonoreerde projecten te vinden, met een samen-

vatting, foto’s en links naar de desbetreffende websites.   

Een belangrijke taak voor het bureau is ook het coördineren van de aanvraagrondes en het 

ondersteunen van de beoordelingscommissie. Veel particuliere aanvragers hebben weinig 

ervaring met het aanvragen van subsidie of het schrijven van een projectplan. Het bureau wil 

ook voor hen toegankelijk zijn. In de praktijk is gebleken dat er in de aanloop naar een 

aanvraagronde veel tijd gaat zitten in het beantwoorden van vragen van aanvragers.  Ook 

het screenen van de aanvraagdossiers op volledigheid en duidelijkheid neemt veel tijd in 

beslag, maar is een belangrijke ondersteuning van de beoordelingscommissie (zie verderop 

onder Aanvraagrondes).  

  

Kennisverspreiding  

Een tweede doel van het Boerderijenfonds is kennisontwikkeling en -verspreiding. Daarbij 

richt het fonds zich in eerste instantie op boerderij-eigenaren, betrokken partijen (zoals 

architecten, bouwkundigen, plattelandscoaches, ervenconsulenten, makelaars, rent-

meesters) en overheden (met name gemeentes en provincies).   

De focus ligt op de praktische kennis die is opgedaan in de herbestemmingsprojecten van 

aanvragers, en op het wegwijs maken in regelingen, organisaties en de juiste contact-

personen. Hierin ligt de specifieke kennis van het Boerderijenfonds die een meerwaarde 

oplevert naast de kennis die elders al voorhanden is.   

De opgedane kennis wordt ingezet om te wijzen op de kansen die herbestemming van 

agrarisch erfgoed biedt in de context van maatschappelijke opgaves als klimaatadaptatie, 

energietransitie, transformatie van de landbouw, natuurbehoud en krimp.  
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Als gevolg van de coronacrisis zijn er in 2020 geen bijeenkomsten georganiseerd. Wel is er in 

2020 een start gemaakt met het opzetten van een kennisdossier op de website op drie 

terreinen: Herbestemmen, Verduurzamen en Restaureren. De informatie wordt in 2021 

verder uitgewerkt en aangevuld. Er is een pagina Wegwijs gemaakt, waarop de links staan 

naar andere organisaties, die voor de doelgroep van belang zijn. Via deze verwijzingen kan 

de doelgroep meer specialistische en inhoudelijke kennis vinden, bijvoorbeeld over 

verduurzaming en de nieuwe omgevingswet.   

In plaats van het organiseren van twee werksessies is er gekozen voor online voorlichting via 

educatieve filmpjes. In 2020 zijn de voorbereidingen gestart voor het realiseren van drie 

filmpjes over erfinrichting en landschappelijke inpassing. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 

de inbreng van twee erfspecialisten Greet Bierema en Stieneke van der Wal.  

 

 Netwerk  

Het netwerk van het nieuwe Boerderijenfonds wordt in eerste instantie gevormd door de 

boerderijenstichtingen, aangesloten bij Agrarisch Erfgoed Nederland, het Nationaal 

Restauratiefonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In de loop van 2020 werd het 

Boerderijenfonds tevens partner van de Routekaart Verduurzaming Monumenten.  

Potentiële aanvragers worden door het bureau regelmatig verwezen naar de regionale 

boerderijenstichtingen, die met hun specifieke kennis van de regio behulpzaam kunnen zijn. 

Binnen de twee aanvraagrondes zijn de boerderijenstichtingen door het bureau benaderd 

met het verzoek om aanvullende regionale informatie over de regio, indien van toepassing.   

Het is lastig netwerken wanneer een pandemie alle live bijeenkomsten onmogelijk maakt. 

Zeker voor een organisatie die pas kort bestaat is zo’n situatie niet ideaal. Via online-

bijeenkomsten is het weliswaar mogelijk om op de hoogte te blijven, maar het leggen van 

nieuwe contacten verloopt veel moeizamer.  Om het werkterrein verder te verkennen en 

mogelijke partners te vinden woonde Gitta op den Akker in 2020 diverse symposia bij, 

merendeels online:   

− Netwerk Historisch Cultuurlandschap (14 februari) 

− Nationale Dialoog Bouwcultuur (5 maart) 

− Stolpenmiddag (Mooi Noord-Holland; 18 augustus) 

− LEADER-dag 2020 (2 oktober) 

− Cultuurlandschap in het postcorona tijdperk (RCE; 24 november) 

− Leefbaar Platteland (P10- plattelandsgemeentes; 2 december) 

Met LEADER en P10 is contact gelegd om nader kennis te maken. Dit krijgt in 2021 een 

vervolg.  

Het fonds heeft zich gepresenteerd op twee bijeenkomsten van het Overijssels Particulier 

Grondbezit en het Utrechts Particulier Grondbezit, op een onlineoverleg van de RCE met de 

provinciale contactpersonen erfgoed en bij de Routekaart Verduurzaming Monumenten.  

Telefonisch is er met enige regelmaat contact geweest met provinciale partijen die op 

verwante terreinen actief zijn, zoals de ervencoaches in Twente, aanjagers herbestemming 

in Zuid-Holland, de stolpenconsulent in Noord-Holland, Kenniscentrum Herbestemming 

Noord, organisaties voor ruimtelijke ordening, monumenten en welstand zoals Het 
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Oversticht, Mooi-Noord Holland en Erfgoed Zeeland. Het bureau beschikt inmiddels over een 

actueel overzicht van relevante contactpersonen per provincie.  

  

Communicatie en publiciteit  

In 2020 werd de website opgezet en gedurende het jaar verder aangevuld. De Project-

pagina’s van de gehonoreerde projecten kregen tekst en beeld en de Kennis en Wegwijs-

pagina’s kregen vorm en inhoud.  

Er verschenen persberichten over de start van het fonds en over de resultaten van de twee 

aanvraagrondes. Deze persberichten werden mede verspreid via het Nationaal Restauratie-

fonds, op de website Monumenten.nl ,via de Erfgoedstem, via de website en nieuwsbrief 

van AEN en via social media. Tevens werd het bericht op de pagina ‘actueel’ van het fonds 

geplaatst.  

De persberichten resulteerden in:   

− Diverse vermeldingen op Erfgoedstem en de website Monumenten.nl  

− Diverse artikelen in lokale pers  

− Video- en online-artikel van weekblad Nieuwe Oogst, het tijdschrift voor boeren en 

tuinders, waarin aandacht werd besteed aan het Boerderijenfonds.  

− Een kort nieuwsberichtje met erin een link naar de video werd doorgestuurd naar het 

NRF voor de website Monumenten.nl en naar de Erfgoedstem. Op beide sites werd het 

bericht geplaatst. Tevens werd het bericht gedeeld via de website en via de eigen 

sociale-mediakanalen.  

− Erfgoed Magazine plaatste een kort bericht over het Boerderijenfonds en de uitslagen 

van de tweede ronde.  

  

 

 

 

14 gehonoreerde aanvragen 

Per provincie 

Noord-Holland 1 

Zuid-Holland 2 

Gelderland 2 

Groningen 2 

Noord-Brabant 2 

Friesland 2 

Overijssel 1 

Zeeland  1 

Utrecht  1  

Per soort monument  

rijksmonument   8 

gemeentelijk monument  2 

provinciaal monument  geen 

karakteristiek of beeldbepalend 4 

Per herbestemd object 

ensemble   9 

bijgebouw of deel hoofdgebouw 5 

Aanvraagrondes en beoordeling

De deadline voor de eerste ronde was 1 mei 2020. Er 

werden 16 aanvragen ingediend. Het overleg van de 

beoordelingscommissie vond plaats op 17 juni 2020.

Gelukkig kon deze eerste vergadering live doorgaan,

in vergadercentrum Eenhoorn in Amersfoort. Door 

de commissie werden 8 aanvragen positief 

beoordeeld voor honorering. Deze beoordeling werd 

door het bestuur overgenomen en er werd een 

totaalbedrag toegekend van 1.555.000 euro.

De deadline voor de tweede ronde was 1 oktober 

2020. Er werden 11 aanvragen ingediend. De 

commissievergadering vond deze keer online plaats,

op 4 november 2020. De commissie beoordeelde 6 

aanvragen positief voor honorering. Het bestuur 

kende vervolgens voor 6 aanvragen een bijdrage toe 

van totaal 923.347 euro. Voor een overzicht van de 

gehonoreerde aanvragen, zie pagina 11.



 

Boerderijenfonds - jaarverslag 2020 

9 

Bij de eerste ronde bleek dat aanvragers het soms lastig vonden om een projectplan te 

schrijven en daarin alle relevante aspecten van hun plan toe te lichten. Het bureau maakte 

daarom voor de tweede ronde een handleiding, waarin diverse aspecten en vragen 

benoemd worden. De handleiding dient als hulpmiddel, niet als verplicht format. Het 

aanvraagformulier werd voor de tweede ronde aangepast en uitgebreid met enkele vragen 

op het financiële vlak.   

Omdat de projecten op veel verschillende aspecten worden beoordeeld, zijn de 

aanvraagdossiers omvangrijk. Naast aanvraagformulier en projectplan omvatten ze 

begroting en dekkingsplan, bouwtekeningen, erfinrichtings- of landschapsplan, foto’s, 

exploitatieplan, eventueel een bouwhistorisch rapport, verduurzamingsplan en alle 

relevante bewijsstukken. Het bureau maakt ten behoeve van de beoordelingscommissie per 

ronde een overzicht van de aanvragen, met daarin de belangrijkste aspecten per aanvraag 

samengevat. Desalniettemin is het beoordelen van de zeer diverse aanvragen een flinke klus.   

Na deze eerste twee rondes werd er in januari 2021 een evaluatie gehouden met de 

beoordelingscommissie.  

  

Bestuur  

Het bestuur kwam in 2020 12 keer bij elkaar, zowel live als online. In de aanloop naar het 

fonds hebben bestuur en directeur diverse keren overlegd met het Nationaal Restauratie-

fonds over de wijze van samenwerken.   

De twee aanvraagrondes zijn besproken en geëvalueerd in twee bestuursvergaderingen 

samen met het bureau. Daaruit kwamen enkele kanttekeningen en suggesties naar voren, 

zie Evaluatie eerste jaar.  
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Evaluatie eerste jaar  
 

Het eerste jaar van het Boerderijenfonds is ondanks de coronacrisis redelijk volgens planning 

verlopen. De aanvraagrondes zijn verlopen zoals gepland, voor het functioneren van het 

bureau had corona weinig gevolgen.  

De voorbereiding en uitvoering van de aanvraagrondes kostte meer tijd dan voorzien. Tot de 

tweede ronde is het bureau vooral bezig geweest met het opzetten van de regeling, het 

verbeteren van de aanvraagprocedure en het screenen van ingediende aanvragen. Pas in 

november kwam er ruimte voor taken op het gebied van kennisdeling. Daarbij ondervond 

het fonds veel last van de coronamaatregelen. Gezien de beperkte omvang van het bureau 

en het beschikbare budget kon er niet per direct worden omgeschakeld naar online 

presentaties. Bovendien zijn werksessies op locatie niet zonder meer te vervangen door 

onlinepresentaties.   

Aanvragers weten het fonds goed te vinden. Vooral de eerste maanden werd er vaak om 

informatie gevraagd. Het lijkt erop dat dat de laatste maanden van 2020 is verminderd. Nog 

onduidelijk is of de coronacrisis hierin een rol speelt.  

Een groot deel van de potentiële aanvragers behoort niet tot de doelgroep van het fonds: zij 

zoeken financiering voor restauratie van onderdelen van hun boerderij of voor 

verduurzamingsmaatregelen. Ook herbestemmingsprojecten van een boerderij tot woning 

voor eigen gebruik komen regelmatig langs. Deze groep herbestemmingen voldoet niet aan 

de richtlijnen van het fonds, ook al gaat het daarbij soms om waardevolle projecten waarbij 

agrarisch erfgoed behouden blijft. Het fonds ziet op een specifiek soort 

herbestemmingsprojecten die op meerdere manieren van toegevoegde waarde zijn voor de 

omgeving. Zo’n integrale blik is voor veel partijen, zowel aanvragers als adviseurs en 

overheden, nieuw.    

Uit de evaluatie van de twee aanvraagrondes kwam naar voren dat een brede, 

gebiedsgerichte aanpak met oog voor de belangen in de regio maar mondjesmaat aanwezig 

is. Aangevraagde projecten hebben wel degelijk meerwaarde voor de omgeving, maar het 

gaat vaak om een beperkte invloed. Aansluiting bij de maatschappelijke opgaven zoals 

klimaatadaptatie, transformatie van de landbouw, bevordering natuur en biodiversiteit is 

voor eigenaren èn overheden vaak nog een brug te ver. Dat is wel een belangrijke 

doelstelling van het fonds.  

Geconcludeerd kan worden dat het fonds, niet geheel onlogisch, vooral benaderd wordt 

vanuit het erfgoedperspectief. De koppeling met groen erfgoed en met andere sectoren, 

zoals bijvoorbeeld landbouw, natuur en milieu, is niet vanzelfsprekend. De integrale 

benadering die het Boerderijenfonds beoogt moet kennelijk nog verder verspreid en 

‘aangeleerd’ worden. Dat betekent dat het fonds zelf het veld moet gaan verkennen en 

proactief op zoek gaat naar projecten die nog meer beantwoorden aan de doelstellingen. 

Met name projecten waarbij het agrarisch erfgoed een nieuwe verbinding aangaat met het 

omliggende land kunnen van toegevoegde waarde zijn en een grotere regionale impact 

hebben. In 2021 zal het fonds zich dan ook hierop gaan richten.   
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Gehonoreerde aanvragen  
 

Eerste ronde 
 

  

Enne Jans Heerd (Gr) Plek voor cultuur- en natuurbeleving 250.000  

Kloostercomplex Westerhûs (Fr) Klooster nieuwe stijl 250.000  

Karkooi,boerderij Pekhoeve (NB) Buitenschoolse opvang, dorpskamer en 

bibliotheek 

 75.000  

Liever in Lierop (NB) Woon-zorgcentrum voor jong volwassenen 

met een beperking 

250.000  

De Onderneming (ZH) Bezoekboerderij: rondleidingen/educatie. 

Tentoonstellings- vergaderruimte. 

150.000  

Hoogheem Ergoed & Logies (Gr) Erfgoedlogies, vergaderingen, lezingen, 

culturele activiteiten, ondersteunende 

horeca. 

 250.000  

Adelaerthoeve (Gld) Boetiekhotel, theeschenkerij en publieke 

activiteiten 

       80.000  

Hospice Het Tweede Thuis (NH) Hospice met gemeenschappelijke ruimtes 250.000  
 

totaal toegekend eerste ronde  1.555.000  
 

 
 

 

Tweede ronde 
 

  

Schoppe de Zelst (Gld) Dorpsontmoetingsplek en theehuis 134.986  

Boerderij Driebergen (ZH) Variabel gebruik o.a. broedplaats, locatie 

voor culturele evenementen, filmlocatie, 

schrijfplek 

125.000  

Hoeve de Knokkert (Zld) Groepsaccomodatie, tables d'hôtes en 

workshops 

250.000  

Hofstede Batestein (ZH) Kleinschalige uitspanning met daghoreca  75.000  

Nynke Pleats (Fr) Vakantieverhuur, culturele evenementen 

en bijeenkomsten 

88.361  

Nije Hoeve (Ov) Centrum voor ondersteuning en 

begeleiding bij kanker 

250.000  

 
totaal toegekend tweede ronde 923.347  

 

Gehele jaar 2020 

  

 
totaal toegekend  2.478.347  

 



 

  

Van links naar rechts, van boven naar beneden: 

Hospice Het Tweede Thuis (NH): Hospice met 
gemeenschappelĳke ruimtes. 
Kloostercomplex Westerhûs (Fr): Klooster nieuwe stĳl. 
Nynke Pleats (Fr): Vakantieverhuur, culturele evenementen 
en bĳeenkomsten. 
Hofstede Batestein (ZH): Kleinschalige uitspanning met 
daghoreca. 
Boerderĳ Driebergen (ZH): Variabel gebruik o.a. broedplaats, 
locatie voor culturele evenementen, schrĳfplek. 
De Onderneming (ZH): Bezoekboerderĳ: rondleidingen 
&educatie. Tentoonstellings- vergaderruimte. 
Hoeve de Knokkert (Zld): Groepsaccomodatie, tables d'hôtes 
en culinaire workshops. 
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Van links naar rechts, van boven naar beneden: 

Enne Jans Heerd (Gr): Plek voor cultuur- en natuurbeleving. 
Hoogheem Erfgoed & Logies (Gr): Erfgoedlogies, 
vergaderingen, lezingen, culturele activiteiten. 
Adelaerthoeve (Gld): Boetiekhotel, theeschenkerĳ en 
publieke activiteiten. 
Schoppe de Zelst (Gld): Dorpsontmoetingsplek en theehuis. 
Karkooi, boerderĳ Pekhoeve (NB): Buitenschoolse opvang, 
dorpskamer en bibliotheek. 
Nĳe Hoeve (Ov): Ondersteuning en begeleiding bĳ kanker. 
Liever in Lierop (NB): Woon-zorgcentrum voor jong 
volwassenen met een beperking. 
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Stichting Boerderijenfonds 

KvK 77260228 

bureau@boerderijenfonds.nl 

06 57243416 (di- en do-ochtend) 

06 57812845 (wo) 

www.boerderijenfonds.nl 

 

mailto:bureau@boerderijenfonds.nl
http://www.boerderijenfonds.nl
https://www.facebook.com/boerderijinbeeld

