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SLACHTING ONDER 
BRABANTSE BOERDERIJEN 

Een onderbouwde raming 
en een kleurig zwartboek 

Het Jaar van de Boerderij staat voor de deur. Voor 2003 staan diverse projecten op 
stapel, zoals een knelpuntennota met beleidsaanbevelingen, een architectonisch 
ideeenboek, een informatiesysteem voor eigenaren van boerderijen met verbou
wingsplannen en een c:ursus omgaan met historisc:he boerderijen voor monumen

tenzorgers. In de aanloop naar dit Jaar van de Boerderij verscheen onlangs onder de 
titel Historisehe boerderijen in Nederland een onderbouwde raming van het reste

rende bestand aan historische boerderijcomplexen gebouwd v66r 1940. Daarnaast 
publiceerde de Commissie voor Boerderijenzorg in Noord-Brabant een zwartboek. 
Kan het Jaar van de Boerderij eigenlijk nog wei gevierd worden in Noord-Brabant? 

door Gerard Rooijakkers 

Het begrip 'historische boerderiL zo wordt in de door de Stichting Historisch Boerderij
Onderzoek (SHBO) te Arnhem uitgevoerde raming van het resterende boerderijen-
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bestand gesteld, dient zeer ruim te worden opgevat. Het project '2003: Jaar van de 
Boerderij' richt zich namelijk niet uitsluitend op 'echte' monumenten of op nog functio
nerende landbouwbedrijven. Het betreft aile nog bestaande historische of streekgebon
den complexen die v66r 1940 werden gebouwd (of langdurig gebruikt) als boerderij, 
ongeacht hun cultuurhistorische waarde of actuele functie. Het zijn immers niet aileen 
de fraaie, monumentale gebouwen die het Nederlandse landschap bepalen. Ook de 
meer eenvoudige en minder gave boerderijen spelen hierin een rol door hun herkenba
re, streekgebonden bouwstijl, sterke hoofdvorm en grote dakvlakken, gebruikte materia
len en omringende erfbeplanting. 

HARDE CI)FERS, DIE HARD AANKOMEN 
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Om een goed onderbouwde knelpuntennota te kunnen maken was er grote behoefte 
aan concreet cijfermateriaal. Aangezien e1it totaal ontbrak, en men tot dU5verro noodge

dwongen heel impressionistisch te werk moest gaan, werd in Arnhem besloten tot een 
representatieve steekproefsgewijze telling. Hoeveel historische boerderijen zijn er nog 
over in Nederland en hoe worden die gebruikt? Hoe is hun staat en hoeveel worden er 

. nu feitelijk met sloop bedreigd? Met de resultaten van de uitgevoerde onderbouwde ra
ming beschikken we sinds kort over harde cijfers, die ook hard aankomen. 
Om zo objectief mogelijke gegevens te verkrijgen, werd bij de telling niet geselecteerd 
op cultuurhistorische waarde aangezien dit een zeer subjectief criterium is. Waar het 

hier om gaat, is de omvang en het gebruik van het historische bouwbestand als geheel, 
waarbij men de indertijd door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg gehanteerde 
tijdsbegrenzing van 1940 voor het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) als uit

gangspunt heeft genomen. In het kader van dit omvangrijke MIP-project werden vanaf 
1988 aile cultuurhistorisch waardevolle gebouwen in Nederland in kaart gebracht die 
gebouwd zijn tussen 1850 en 1940 om zodoende een inhaalslag ten behoeve van rijks
bescherming van de zogeheten jongere bouwkunst te bewerkstelligen. Na de landelijke 
MIP-inventarisatie volgde een Monumenten Selectie Project (MSP), waarin een defini
tieve keuze werd gemaakt van aan de rijkslijst toe te voegen gebouwen en complexen. 
Ook al weken de (enigszins subjectieve) criteria bij het MIP-project af van de huidige 
(objectieve) raming - waarin ook het bouwbestand van voor 1850 is betrokken - de re
sultaten van het Monumenten Inventarisatie Project vormen wei een uitstekende basis 
ter vergelijking. Wat is er kortom tussen 1988 en 2001 gebeurd met het historische 
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Overzichtskaarge van de 
in de SHBO-steekproef 
opgenomen gemeenten in 
Noord-Brabant. 

PERSONEN 

Met ingang van 4 februari 
is drs. Rene Bastiaanse de 
nieuwe rijksarchivaris van 
Noord-Brabant. Bastiaanse 
was hiervoor in dienst bij 
de gemeente Bergen op 
Zoom als directeur van 
Stadspaleis Het MarkiezerF 
hoi. De overs tap naar het 
Rijksarchief betekent niet 
dat hij stopt met het pre
senteren van het televisie~ 
programma De WandEfliile' 
van Omroep Brabant TV; 

Op vrijdag 25 februariis 
prof. dr. Anton vande 
Sandege'inaugureerd als 
bijzonder hoogleraar 
'Vrijmetselarij alsgeestes
stromingen sociaal-cultu
reel Europees.\ierschijnsel' 
aan deUniversiteit Leiden: 
Daarnaast blijft hijaan de 
Universiteit Nijmegen ilerc 

bonden· als' un iversitai r 
hoofddocent cultuurge
schiedenis. Ton van de 
Sande is tevens hoofdre
dacteur van het N06rdbrac 
bants Historisch Jaarboek. 

bouwbestand op het platteland in Nederland? 
Op basis van veldwerk werd een nieuwe telling 
gemaakt, waarbij per provincie en per regio een 
aantal gemeenten steekproefsgewijs onder de 
loep is genomen. Voor Noord-Brabant betrof dat 
de regio's Zuidwest-Brabant (Breda inclusief het 
buitengebied), 's-Hertogenbosch (Sint-Michiels
gestel), Eindhoven (Best en Laarbeek), het 
Brabants Kleigebied (Drimmelen), Tilburg 
(Oisterwijk), Kempenland (Hilvarenbeek), Maas
kant (Grave en Landerd) en het Brabants Peel
gebied (Asten en Someren). Met deze gemeenten 

werden aile acht voormalige MIP-regio's in de 
provincie ruimschoots bestreken. 

Voor het verkrijgen van een kwantitatief inzicht in het nog resterende bouwbestand 
waren vooral de percentages betreffende de voormalige MIP-inventarisatie van belang: 
het percentage 'geMIPte' boerderijen binnen het totale getelde bestand en het percen
tage 'geMIPte' boerderijen dat inmiddels verdwenen is. De oorspronkelijke MIP-totalen 
per regio werden met behulp van deze beide percentages omgerekend tot een berede
neerde raming van het nog aanwezige bouwbestand aan historische boerderijcom

plexen. Deze regionale cijfers werden ten slotte door de SHBO gekwantificeerd per 

provincie en vertaald naar een landelijk beeld. 

NOORD-BRABANT AAN KOP 

Voor de provincie Noord-Brabant zijn de resultaten van deze telling onrustbarend. 
In de genoemde tien middelgrote gemeenten werden in totaal 1929 boerderijcom
plexen geteld. Het blijkt dat in de regio's Zuidwest-Brabant en 's-Hertogenbosch maar 
liefst 40,8% van het historische boerderijenbestand sinds 1988 is verdwenen. De regio 
Eindhoven spant hierbij de kroon: hier is zelfs bijna de he 1ft (47,5%) verdwenen sinds 
de MIP-inventarisatie. Maar ook voor de andere regio's liggen de percentages relatief 
hoog, varierend van 28,4% in het Peelgebied tot 36,8% in de regio Tilburg. In de Maas
kant zijn relatief de minste historische boerderijen gesloopt, maar ook hier betreft het 
een verlies van ruim een kwart (27,1 %). De provincie Noord-Brabant valt hiermee de 

twijfelachtige eer ten deel om landelijke koploper te zijn wat betreft sloop van histori
sche boerderijen. Het verlies (37,4%) ligt hier meer dan tweemaal zo hoog als het lan

delijk gemiddelde van 17,7%. 
Het veldwerk van de SHBO leert voorts dat het in de regio's Zuidwest-Brabant en 
's-Hertogenbosch, waar de situatie alarmerend is te noemen, het ook nog eens veelal 
de oudste en historisch meest waardevolle gebouwen betreft die hier in ras tempo blij
ken te zijn verdwenen. Gevoegd bij het verbijsterende resultaat in de regio Eindhoven 
en de ook weinig florissante resultaten in de rest van Noord-Brabant wordt in het 
SHBO-rapport dan ook zonder omhaal geconstateerd 'dat zich in deze provincie sedert 

1988 een ware slachting heeft afgespeeld onder de historische boerderijen'. 

ONHERSTELBAAR 'GERESTAUREERD' 

Daarnaast is ook het percentage bouwvallige historische boerderijen in Noord-Brabant 

hoog, met name in de regio Tilburg. Gunstige uitschieter is de gemeente Hilvarenbeek, 
waar zelfs in het geheel geen verval werd genoteerd. Maar voordat we opgelucht kun
nen ademhalen vervolgt het rapport met te stellen dat ook het percentage cultuurhisto
rische aantasting over de hele provincie gezien met 22,6% hoog is. Met name in de re
gio's 's-Hertogenbosch (28%), Brabants Kleigebied (25,2%) en Maaskant (24,4%) is een 
'schrikbarend aantal' gebouwen genoteerd met een onomkeerbaar verlies aan cultuurhis
torische waarden door drastische verbouwing. De veldwerkers van SHBO constateerden 
dat vooral in deze provincie niet aileen verbouwing maar ook restauratie (!) relatief vaak 
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Het bestand aan historische boerderijcom
plexen van v66r 7940 in de provincie Noord
Brabant (vit: 'Historische boerderijen in Neder
land'). 

met zeer ingrijpende vernieuwing gepaard 
gaat, waarbij van de historische bouw
massa maar weinig overblijft. Ook al geldt 
dit ook voor andere provincies (het lande
lijk gemiddelde ligt op 12,9%), 'in Noord
Brabant (gemiddeld 22,6%) leek dit beeld 
echter meer algemeen', zo wordt ont
nuchterend opgemerkt. 

Toch kunnen we wat Noord-Brabant be
treft niet stellen dat er hier sprake is van 
een gebrek aan historisch besef. Ais het 
gaat om de beeldvorming dan laten we 

. ons juist voorstaan op het rijke Brabantse 
verleden en de rustieke gastvrijheid. 
Je zou verwachten dat de peri ode van 
grootschalige sloop en aantasting van 
historische bouwmassa achter ons ligt. 

Die plaatsen we gevoelsmatig liever in de 
peri ode van de jaren zestig en zeventig 
van de twintigste eeuw, toen men zoge
naamd nog niet beter wist. Maar ook al 
weten we het beter - en dat is de schok
kende paradox die uit dit onderzoek naar 
voren komt - het betekent niet dat bij
voorbeeld historische boerderijen beter 
behouden blijven. Integendeel, ze lijken
ironisch genoeg juist mede ook door de 
inventarisatie- en beschermingsmaatrege
len - kwetsbaarder dan ooit. De wijze 

stelling dat 'alles van waarde weerloos' is, 
gaat hier volledig op. 

WAT IS DAT VOOR EEN LAND? 
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In weerwil van aile mooie en goedbedoel
de praatjes en daadwerkelijke beleids
inspanningen met betrekking tot het be
houd van 'cultureel erfgoed' en 'Brabantse 
kroonjuwelen' moeten we constateren dat 
het historische bouwbestand op het 
Noord-Brabantse platteland vooral de af

gelopen tien jaar schrikbarend is geero
deerd, aile inspanningen op cultuurhisto
risch gebied ten spijt. Sterker nog: het aan
wijzen van een gebouw als (toekomstig) 
monument maakt het direct vogelvrij. 
Voordat er beschermingsmaatregelen 

Het landelijke bestand aan historische boerderij
complexen van v66r 7940 per provincie (vit: 
'Historische boerderijen in Nederland'). 

REGIO TOTAAL %AGRAR. %MIP % % 

AANTAL GEBRUIK VERDWENEN BOUWVALLIG AANGETAST 

RAMING 

Zuidwest Brabant 1.000 17,2% 40,8% 0,4 % 20,3 % 

's-Hertogenbosch 1·300 15,6% 40,8% 0,9% 28,0% 

Eindhoven 800 50,6% 47,5% 1,9% 22,8% 

Brabants Kleigebied 1·300 39,5 % 31,8% 1,4% 25,2% 

Tilburg 1·900 42,1 % 36,8% 4,0% 15,9% 
Kempenland 600 44,8% 35,5 % 11,3 % 

Maaskant 1.000 55,9% 27,1 % 1,4 % 24,4% 
Brabants Peelgebied 2.600 55,2% 28,4% 1,10/0 25,6% 

totaal Noord-Brabant 10.500 42,5 % 37,4% 1,3 % 22,6% 

gehele land: 91.100 41,8% 17,7% 0,9% 12,9% 

NB: 
- totaal aantal raming: berekend totaal aantal complexen met hoofdgebouw van voor 1940, afge-

rond op 100 
- % agrarisch gebruik: complex geheel of hoofdzakelijk in agrarisch gebruik 
- % MIP verdwenen: complexen opgenomen in MIP-Iijst maar sedertdien gesloopt 
- % bouwvallig: hoofdgebouw in zeer slechte bouwkundige staat, bedreigd door verval 
- % aangetast: oorspronkelijke architectuur door recente bouwkundige ingrepen (2e helft 20ste 

eeuw) aangetast, met als gevolg onherstelbaar verlies cultuurhistorische waarde 

•......... 

UITKOMSTEN ONDERZOEK 

TOTAAL %AGRAR. % % %MIP 
AANTAL GEBRUIK BOUWVAlLiG AANGETAST VERDWENEN 
RAMING SINDS MIP-

INVENTARISATIE 

Groningen 4·800 50,0% 1,5 % 4,0% 24,2 % 
Friesland 9.100 54,7% 1,0% 9,6% 27,6% 
Drenthe 7·900 18,7% 0,4% 10,9% 15,9% 
Overijssel 13·900 47,7% 1,0% 10,4 % 16,6% 
Gelderland 18.400 52,6% 1,2 % 13,5 % 15,5 % 
Utrecht 3·200 52,8% 0,5% 11,2 % 29,8% 
Noord-Holland 8.500 27,6% 0,7% 7,6% 16,7% 
Zuid-Holland 6.100 42,2 % 1,6% 9,6% 18,4 % 
Zeeland 3·100 56,1 % 2,0% 29,9% 35.3 % 
Noord-Brabant 10·500 42,5 % 1,3 % 22,6% 37,4 % 
Limburg 5.600 35,S % 0,7% 21,6% 24,5 % 

gehele land 91.100 41,8% 0,9% 12,9% 17,7% 

Flevoland 1.800 ( .... ·66% ** ** ** 

NB: 

- totaal aantal raming: totaal aantal complexen met hoofdgebouw van voor 1940, afgerond op 100 
- % agrarisch gebruik: complex geheel of hoofdzakelijk in agrarisch gebruik 

- % bouwvallig: hoofdgebouw in zeer slechte bouwkundige staat, bedreigd door verval 
- % aangetast: oorspronkelijke architectuur door recente bouwkundige ingrepen (2e helft 20ste 

eeuw) aangetast, met als gevolg onherstelbaar verlies cultuurhistorische waarde 
- **: geen gegevens van voorhanden 

- % MIP verdwenen: complexen opgenomen in MIP-Iijst (samengesteld tussen 1988 en 1994) 
maar sedertdien gesloopt: deze percentages staan dus los van de in dit schema opgenomen 
kolom "totaal aantal raming". 
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Het Zwartboek geeft ook 
svggesties: 'De nievwe 
ramen waren kennelijk in 
de aanbieding' (boven) 
en 'Zo was het beter ge
weest' (onder) (vit: 
'Zwartboek Boerderijen
commissie'). 

kunnen worden getroffen nemen eigenaren niet zelden maatregelen om te voorkomen 
dat men in 'bewegingsruimte' beperkt wordt. En juist die bewegingsruimte wordt ge
zocht op het Brabantse platteland, waar de gemeenten het veelal niet zo nauw nemen 
en er van alles met corrupte wethouders (Iaat ze het niet horen, want het betreft immers 
keurige democratisch gekozen bestuurders) geritseld kan worden. In klassieke monu
mentengemeenten zoals Oirschot en Den Dungen staan nauwelijks nog onaangetaste 

boerderijen, als ze er nog staan. 
Monumentale boerenhuizen worden door patserige nouveau riches eenvoudigweg op
gekocht vanwege de ruimte, onder de plechtige belofte dat de opstallen zullen worden 
'gerestaureerd'. In de praktijk betekent dat meestal sloop met herbouw in 'authentieke 
stijl', waarmee wordt bedoeld dat men afziet van de neoklassieke witte zuilenrij met 
tympaan voor de deur. Ook al zijn er wettelijke regelingen en kunnen er juridische pro
cedures tegen overtreders worden aangespannen, de cultuur delft daarbij steevast het 
onderspit. De vernielingen of sloperijen kunnen nooit ongedaan gemaakt worden; de 
bouwhistorische waarde is immers voorgoed verloren. Ook al krijgt zo'n sloper straf
wat slechts hoogst zelden het geval is - dan nog zitten we met de stukken. Wat is dat 
voor een land waar straffeloos, zonder juridische en financiele consequenties, monu

mentenwetten overtreden kunnen worden? 

ETHIEKVAN DE ONTHOUDING VERSUS UTILITARISME 

Uit het onlangs door de Commissie voor Boerderijenzorg in Noord-Brabant samen
gestelde Zwartboek spreekt eenzelfde zorg: 'Sloop, verval, maar vooral ondeskundige 
verbouwing, onoordeelkundige splitsing of omtovering in een villa doen hun fatale 
werk.' Deze commissie werd in 1968 op initiatief van de stichting Brabants Heem inge
steld, onder meer om de provincie te adviseren bij voorgenomen restauraties van histo
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rische boerderijen, waarbij sprake was van een be
stemmingswijziging. Vanaf 1990 kreeg de commis
sie van provinciewege de opdracht om de gemeen
ten te adviseren bij verbouw en renovatie van boer
derijen en de aanvragen van een 'verklaring van 
geen bezwaar' te voorzien van een advies, dat 
evenwel niet bindend is. De commissie werkt bij 
dit gemeentelijk advieswerk nauw samen met de 
Boerderijenstichting Noord-Brabant, die zich toe
legt op het adviseren van boerderijbezitters. 
Het zwartboek wordt ingeleid met een voorwoord 
van gedeputeerde Roel Augusteijn, waarin hij stelt 
dat in het kader van de reconstructie van de zand

gronden 'authentieke boerderijen en hun erven 
bronnen zijn van inspiratie voor de bouw van nieu
we boerderijen en de inrichting van het land erom
heen. Daarom moeten deze gebouwen behouden 
blijven en op een verantwoorde wijze aangepast 
aan de toekomstige ontwikkelingen. We hebben ze 
nodig als stoffering en als bron voor de vernieuwing 
van het platteland'. Het is mijns inziens wei een erg 
utilitaristisch pleidooi voor verandering door be
houd. Daarnaast bestaat het gevaar dat een bepaal
de opvatting van 'authenticiteit', immers een sub
jectieve sterk tijdsgebonden mentale constructie die 

op de werkelijkheid wordt geprojecteerd, als uit
gangspunt wordt genomen voor een 'verantwoorde' 
vernieuwing. Natuurlijk, in oude boerderijen moet 
comfortabel gewoond worden en het platteland is 
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geen statisch reservaat, maar met een door au

thenticiteitsdrang gedreven reconstructie kunnen 
evengoed allerlei gelaagde cultuurhistorische 
waarden ingeleverd worden voor een plat authen
ticiteitsbeeld, waarvan we over tien jaar zeggen 
dat het een karakteristieke uiting van Brabantse 
debut-de-siecle-opvatttingen betreft. Waarom kun

nen we ons niet bepalen tot een ethiek van de ont
houding, zoals Auke van der Woud dat eens be
pleit heeft? Niet vernieuwen of reconstrueren ('te
rug-restaureren', zoals dat zo mooi heet) maar ge
woon ervan afblijven? Het zal wei de conditio hu
mana zijn die ons dat belet, zodat aileen de zaken 
die we vergeten, die aan ons vernietigend of be

wonderend oog ontsnappen, uiteindelijk het best 
bewaard blijven. 

GEEN KOELE CIJFERS, 
MAAR GEFRUSTREERDE EMOTIE 

6 

Om een bijdrage te leveren aan het 'zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat' bewaren 
van boerderijen in het Noord-Brabantse landschap heeft de Commissie voor Boerderij

enzorg het zwartboek uitgegeven. Spreekt ook uit het SHBO-rapport een geengageerde 
toonzetting, het zwartboek schetst een impressionistisch, meer subjectief en emotioneel 
beeld, waaraan geen harde cijfers of fundamenteel onderzoek ten grondslag ligt. Het 
zijn de betrokkenen zelf die hier aan het woord zijn, en ze hebben met een ruim dertig
jarige ervaring ook volop recht van spreken. Uit het boek spreekt evenwel een oprecht 
gevoel van frustratie tegenover zowel onwelwillende boerderijbezitters en - beheerders 
als ten opzicht van de provincie: de adviezen van de commissie zijn immers vrijblij
vend en kunnen zonder consequenties terzijde geschoven worden. Of zoals men in het 
zwartboek bitter stelt: 'Met vrijblijvend aanbevelen wordt aileen het belang van de on
ge'interesseerden gediend.' Ook de Welstandszorg Noord-Brabant wordt in het zwart

boek om de haverklap om de oren geslagen wegens onverantwoorde goedkeuringen. 
Men adviseert tegen de klippen op, met als treurig resultaat de hierboven vermelde 
alarmerende keiharde uitkomst van de SHBO-raming. De kracht van de boerderijen
commissie ligt in de betrokkenheid en de kennis van lokale zaken. Wanneer het aan
komt op strategisch beleidsmatig handelen, beschikt men eenvoudigweg niet over in
strumenten. Hoe sympathiek het werk van deze 
commissie ook is, de leden zijn niet vrij van ro
mantische en tijdsgebonden, normatieve opvattin
gen van 'oorspronkelijkheid' en 'authenticiteit'. 
Een meer zakelijke, bouwhistorische benadering, 

die verder gaat dan het landschapsbeeld, zal de 
'hardheid' van de adviezen bevorderen. Het 

zwartboek bevat menige cri du coeur, varierend 
van zinsneden als 'dat langgevelboerderij en 
Vlaamse schuur aan elkaar zijn vastgegroeid is al 
erg genoeg, maar was het nu echt nodig om de 
voorgevel in een soort kazernegevel te verande
ren? De dakkapellen horen op een bungalow' of: 
'Er is veel fantasie voor nodig om hierin nog de 
oude keuterboerderij van weleer te zien. Uit ver
band getrokken gevelindeling, plastic ramen, snel

dekpannen, koperen goten en diverse versieringen 
hebben er een Belgisch sfeertje van gemaakt.' 
Het lezen van dit overigens met veel kleurenfoto's 
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E.L. van Olst, Historische 
boerderijen in Nederland. 
fen onderbouwde raming 
vanhet resterende bestand 
aan historische boerderij
complexen gebouwd voor 
1940 (Arnhem: SHBO, 
2001) 61 p., 
ISBN 90-806860-1-8 
(te bestellen via 
(020) 420 92 67 of 
2003@erfgoedhuis.nl). 

Huub Oome, Mart van de 
Ven, Fans Drijvers en Kees 
Leijten, Boerderijen, het 
zalons een zorg zijn. 
Zwartboek ('s-Hertogen
bosch: Commissie voor 
Boerderijenzorg in Noord
Brabant, 2001) 32 p.; 
geen ISBN (te bestellen via 
(076) 561 2742 
of Postbus 1203, 5200 BG 
's-Hertogenbosch). 

Boerderij in Ciersbergen. 
Foto uit 1940 
(coli. Streekarchief 
Langs Aa en Dommel, 
's-Hertogenbosch). 

Zo stelt menige stedeling zich het wonen op het platteland nog steeds voor: rurale rust en ruimte 
(coIl. Noordbrabants Museum 's-Hertogenbosch). 

ge'illustreerde zwartboek - het is eerlijk gezegd meer een brochure, maar dat bekt niet
is een wrang genoegen door zowel de afgebeelde absurde verbouwingen en restaura
ties als de geengageerde onderschriften. Tevens worden schrikbeelden van een slechte 
verbouwing gegeven, waarbij de commissie een schets publiceert van hoe het beter 
had kunnen zijn, om (niet in mineur) te eindigen met enkele voorbeelden van mooie 

verbouwi ngen. 

AlARMEREND VUURWERK 

In onderlinge combinatie leveren de SHBO-raming en het Commissie-zwartboek alar
merend vuurwerk. De raming toont haarscherp en nuchter het falen van het beleid, het 

zwartboek op impressionistische en emotionele wijze hoe het in de praktijk niet moet 
en beter kan. Dat het wellicht nog op allerlei andere manieren beter kan, doet hier niet 
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terzake. Hoe voorkomen we dat met de goedbedoel

de Reconstructie Zandgronden ook het laatste restje 
historisch bouwbestand op het platteland op de 
schop wordt genomen? Hiervoor hebben we niet ai
leen het toekomstgerichte engagement van instellin
gen als de Boerderijencommissie en de zakelijke blik 
van een Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek 
hard nodig, maar ook een overheid die bereid is om 
moedwillige overtredingen van de Monumentenwet 
achteraf daadwerkelijk aan te pakken en die het in
strument van de Cultuurhistorische Waardenkaart 
met meer overtuigingskracht hanteert. Het is te ho

pen dat het onlangs opgerichte Boerderijen Beraad 
Brabant, een samenwerkingsverband van de Com
missie Boerderijenzorg en het Monumentenhuis 
Brabant onder de vlag van het Erfgoedhuis Noord
Brabant nog op tijd een halt kan toeroepen aan de 

teloorgang van het Brabantse boerderijenbezit. I 
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