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VOORAF

DICK DE JONG

De ouderen onder ons herinneren zich vast nog wel de sanering onder de schippers in de jaren negentig van de vorige eeuw. Hoewel de reden van heel andere
aard was, moesten er toen ook veel (schippers) stoppen. Dat is vergelijkbaar met
de boeren, die anno nu ‘vrijwillig’ worden uitgenodigd om hun muziekintrument aan
de wilgen te hangen. Het verschil met die schippers van toen is, dat het nu een Nederlandse zaak is, terwijl in de tijd van die schippers het nadrukkelijk een Europese
aangelegenheid was.
In de huidige situatie is een uitspraak van onze eigen Nederlandse Raad van State
aanleiding. Daarom wordt alleen van de Nederlandse boeren (en de aannemers en
de automobilisten en al die anderen, die nog aan de beurt komen) een stevig offer
gevraagd. Dat heeft best veel gevolgen. Het betekent dat de scheefgroei in Europa
alleen maar groter wordt, terwijl we juist naar elkaar toe zouden moeten groeien.
Zouden de Engelsen dan toch gelijk hebben? Ik geloof er niet in. Of toch wel een
heel klein beetje?

In elk geval hebben zij hier op de foto geen enkele weet van wat er boven hun hoofd hangt.

WIJZIGING SUBSIDIE RIJKSMONUMENTEN
INLEIDING
Op 13 november 2019 publiceerde de provincie Zuid-Holland een wijzigingsregeling inzake subsidie voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten
Met deze subsidieregeling verstrekt de provincie subsidies voor restauratie van
rijksmonumenten en voor maatregelen ten behoeve van de verbetering van de
toegankelijkheid en duurzaamheid van het monument. Door deze subsidie wordt
de herbestemming van de monumenten bevorderd.
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BREDERE MOGELIJKHEID
Gedeputeerde Staten hebben op 12 november 2019 tot deze wijziging besloten.
Hiermee zal onder meer de praktische afhandeling van de subsidies in 2020 beter
verlopen. Daarnaast komt ‘klinkend erfgoed’, zoals een kerkorgel, eerder in aanmerking voor subsidie. Ook kan men subsidie voor toegankelijkheids- en duurzaamheidsmaatregelen aanvragen zonder dat er sprake is van een door de provincie verstrekte restauratiesubsidie. Voorheen was deze subsidie wel gekoppeld
aan het verkrijgen van een subsidie voor restauratie. Ook maakt de wijziging het
mogelijk om voor de financiering een lening van het Nationaal Restauratie Fonds
te combineren met provinciale subsidie.

Een mooi agrarisch monument.

INDIENINGSTERMIJN SUBSIDIEAANVAGEN
Gedeputeerde Staten hebben ervoor gekozen om de termijn van indiening voor
subsidieaanvragen voor toegankelijkheids- en duurzaamheidsmaatregelen voor de
herbestemming van het monument te wijzigen. Van 1 mei 2020 tot 1 juli 2020 kan
aanvraag worden ingediend. De indieningstermijn voor subsidieaanvragen voor
restauratie blijft ongewijzigd. Aanvragen hiervoor kunnen worden ingediend van 1
december 2019 tot 1 maart 2020. De provincie heeft op dit moment een bedrag
van € 1.133.471 ter beschikking gesteld voor de uitvoering van de regeling.
INFORMATIEBIJEENKOMST
Op 3 december 2019 helpt de provincie Zuid-Holland graag om een aanvraag
goed en compleet in te kunnen dienen. Daarvoor komt er een inloopbijeenkomst,
waarbij vragen over het aanvragen van subsidie kunnen worden gesteld. De bijeenkomst vindt plaats tussen 16.00 uur en 19.00 uur in vergaderzaal Y402 op de
vierde etage van het Ypsilon-gebouw aan de Floris Grijpstraat 2 te Den Haag (let
op: dit is NIET in het provinciehuis). Om iedereen zo snel mogelijk van dienst te
kunnen zijn, wordt u gevraagd vooraf aan te melden via subsidies@pzh.nl. Geef
daarbij aan in welk van de drie uren (16.00-17.00 uur, 17.00-18.00 uur of 18.0019.00 uur) u wilt komen.
De provincie wil erfgoed graag doorgeven aan toekomstige generaties. De monumenten vertellen het verhaal van Zuid-Holland. Zij verlenen identiteit, levendigheid
en kwaliteit aan de leefomgeving. Zuid-Holland is rijk aan monumentale gebouwen.
Sommigen van deze gebouwen staan leeg, wat vaak tot verval leidt. De provincie
trekt zich het lot aan van rijksmonumenten door restauratie en herbestemming te
stimuleren onder meer door de Subsidieregeling Restauratie rijksmonumenten
Zuid-Holland. Met deze subsidieregeling wil de provincie ook werkgelegenheid en
vakmanschap in de restauratiemarkt bevorderen.
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In het huidige subsidiejaar 2019 zijn subsidies voor restauraties van onder meer boerderijen, kerken en molens verstrekt voor ± €
2,76 miljoen en een bedrag van ± € 2 ton
voor toegankelijkheids- en duurzaamheidsmaatregelen in het kader van herbestemming.
Op de foto een rijksmonument in de Alblasserwaard.

OPMERKING
De wijzigingen die specifiek voor agrarisch erfgoed kunnen helpen zijn nog niet
doorgevoerd in deze nieuwe regeling. Wel procedurele verbeteringen. Het is de
bedoeling dat voor volgend jaar er ook inhoudelijk naar de subsidieregelingen
wordt gekeken, waarbij zelfs wordt gedacht aan een aparte regeling voor agrarisch
erfgoed. Toch kan de inloopbijeenkomst helpen bij het indienen voor eigenaren
van agrarisch erfgoed.

COLUMN

HENK BOVEKERK SR

PET AF
We hebben op het platteland veel oude beroepen; een van de oudste is ongetwijfeld dat van de rietdekker. Geen dakbedekker met pannen of platen kan daar tegen op, hoewel ook voor het werk van die ambachtslieden neem ik mijn pet af.
Midden in het dorp bij ons is een monumentaal gebouw van een nieuw dak voorzien. Het bouwwerk, een vroegere boerderij, dateert uit 1610. Het optreden van de
rietdekkers trok heel veel bekijks. Wie alles wilde zien, moest stofwolken voor lief
nemen, want er gaan wel wat stofjes in een decenniaoud dak zitten. Gedurende
het gehele karwei was er een bouwkraan beschikbaar voor de afvoer van het oude
riet en het aanreiken van de nieuwe dakdelen zoals dikke palen voor de gebinten.
Zie je zo’n werk dan stijgt je waardering voor de vroegere plaatselijke ambachtslieden, die elk op hun wijze boerderijen bouwden. Eens zei een monumentendeskundige geruststellend dat zulke oude bouwwerken nooit zullen om waaien!

JUBILEUMFIETSTOCHTEN
Degenen die tijdens een van de jubileumfietstochten hun boerderij hadden opengesteld, hebben soms heel veel uit de kast gehaald. Dat blijkt wel uit de onderstaande foto’s.
Gelukkig was het aantal deelnemers de tweede keer (7 september 2019) heel was
succesvoller dan op de regenachtige eerste keer in juni van dit jaar.
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De eerste vier foto’s spreken voor zich. De onderste foto is eigenlijk ‘een plaatje’. Een sfeerbeeld en
een tijdsbeeld tegelijkertijd. De foto straalt uit dat hetgeen er staat opgesteld met grote zorg is ingericht.
Het tapijt op de vloer, daarop een console om de boerderij erboven op zichthoogte te kunnen laten zien.
De foto’s op de achterwand, met er onder een steriele stoel. Een heel mooi beeld!

U KUNT
ZICH NU AL
OPGEVEN

CURSUS BOERDERIJEN ONDERHOUDEN
Boerderij & Erf AKV wil weer een cursus gaan organiseren. Dit
keer met name gericht op het onderhoud van de boerderijen, met
onderwerpen, zoals dakbedekking, gevels, het houtwerk, het
schilderwerk, verduurzamen en onderhoud van tuin en erf. Gedurende 6 avonden in januari en februari 2020. De kosten zijn in
totaal ± € 90,--. Als u bent geïnteresseerd kunt u dit doorgeven
aan het secretariaat. De cursusplaats is ergens in het werkgebied
van Boerderij & Erf AKV.

NEDERLAND EN DE LANDBOUW
In de krant van 26 oktober 2019 stond een heel bijzondere kaart. Een emojikaart,
die is gemaakt door de Zeeuwse provincieambtenaar Mathieu van Woerkum uit
Kapelle. Dergelijke kaarten zijn een hele hype aan het worden. De kaart bestaat uit
een opeenstapeling van twittter-icoontjes, waarbij elk icoontjes aangeeft wat op de
plaats waar deze op de kaart staat van groot belang is.
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Dat hier veel zaken op staan die met de landbouw en veeteelt te maken hebben
komt door de actualiteit van de laatste weken. U ziet er dan ook veel tractoren op,
varkens, koeien, bomen enzovoort. Bij elk van de icoontjes is wel te bedenken
waarom ze op die plek staan.
Op de kaart staan ook doordenkers, zoals het brood in Oost-Groningen (de Graanrepubliek), de telefoon bij Apeldoorn (‘even Apeldoorn bellen’), een Cu-baanse
vlag voor Nijmegen (Havana aan de Waal) en het stoplicht voor Almelo (naar de
act van cabaretier Herman Finkers: ‘Een stoplicht springt op rood, een ander weer
op groen. In Almelo is altijd wat doen’).

ONDERWEG
Tijdens een autorit moet je
soms wat langzamer rijden om
goed naar de omgeving te
kunnen kijken. Dan zie je wel
eens ook bijzondere zaken, die
je anders misschien achteloos
voorbij rijdt. Hier links op de
foto een voorbeeld daarvan.
Ergens langs de Lekdijk in
Krimpenerwaard staat dit oude
vervallen boerderijtje. Het staat
er nog ouder te worden en nog
meer te vervallen; totdat…
boerderij & erf alblasserwaard-krimpenerwaard-vijfheerenlanden

5

online nieuwsbrief 69 – november 2019

Een bureau dat u ondersteunt
in schrijfwerk, het maken van
teksten en in vormgeving.
Informeer naar wat mogelijk
is. In eerste instantie kost dit
niets meer dan een gesprek…
Bel vrijblijvend 06-22845889

Redactie en samenstelling: TEKSTWERK & CO - Bureau Tekstwerk ı Dick de Jong ı djtekst@planet.nl ı 06-22845889

BOERDERIJ & ERF

secretariaat: Sluis 57 2964 AT Groot-Ammers
0184-661425 of 06-53759618

alblasserwaard – krimpenerwaard - vijfheerenlanden

secretariaat@boerderijenerf.nl
www.boerderijenerf.nl

DE UITSMIJTER

Marieke Bekke – www.mariekebekke.nl
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