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Aanleiding: 
MoMo “Een lust geen last”  

   “Met name historische 
boerderijen verkeren in een 
slechte onderhoudssituatie”.  

 



MoMo inspraak reactie 



Het begin  
16 mei 2009 in Marle 



 



Agrarisch Erfgoed Nederland i.o. 

Initiatiefgroep 
 

Johan Laman Trip 
Gerard Hendrix 
Piet den Hertog 
Ineke de Visser 
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Agrarisch Erfgoed Beleving 
  

 



Belvedere subsidieaanvraag 
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Wat gaan we nu doen? 

• Algemeen Bestuur stelt 
jaarplannen vast.  

• Het Dagelijks Bestuur zorgt dat 
het uitgevoerd wordt 

• Academie (Belvedere subsidie) 
loopt tot 2012 

• Beleving Uitvoering loopt tot 
2014  



Centraal of Lokaal? 

• De regionale stichtingen blij-
ven doen waar ze goed in zijn 

• Decentraal wat kan; centraal 
wat efficiënter is 

• Elkaar niet voor de voeten 
lopen 

 

Afstemming en goede afspraken 



Meerwaarde AEN 

• Gesprekspartner overheden 

• Promotie op nationaal niveau 

• Van elkaar leren 

• Wat in de ene regio goed  

 werkt –kan ook in andere regio’s 
goed werken 

• Elkaar ondersteunen 

• Samen kunnen we meer doen 

 



Wat moest er geregeld 
worden? 

• Oprichtingsdocument 

• Statuten 

• Algemeen Bestuur 

• Dagelijks Bestuur 

• Naam en Logo 

• PR persberichten 



Naam en logo 

Wie zijn we? wat willen we uitstralen? 
 

   Missie 
   Onze missie willen we vormgeven door het 

enthousiasmeren, informeren en stimuleren van 
alle betrokkenen bij het behoud van het agrarisch 

erfgoed in Nederland. 
 

Toekomst gerichte benadering van het erfgoed 
 



Wie zijn we? 

• Veel verschillende boerderijtypes  

• 17 stichtingen 

• 17 verschillende manieren van 
werken 

• Vergelijkbare problematiek 

• Vergelijkbare doelstellingen 

 

 

 

Hoe vat je in beelden wat ons samen bind? 





Ontwerpprincipes 
 
• Diverse beelden laten iets zien van de 

veelvormigheid van ons agrarisch erfgoed  
• Fris en eigentijds  
• Speels; je moet er mee kunnen variëren.  
• Herkenbaar 
 
Wij willen ons erfgoed toekomst geven! 

 
 



Ontwerpprincipes 
 

 
• Bij AEN gaat het om studie, beleving, 

nostalgie, herkenning; het ene is niet 
belangrijker dan het andere 

• AEN moet voorzichtig zijn met het 
‘voortrekken’ van de ene streek, het ene 
boerderijtype voor de ander  

• Moet zwart-wit ook interessant zijn; 
moet grafisch wel kloppen 

• Voor sommige losse plaatjes kunnen nog 
alternatieven worden gezocht 




