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NIEUWSBRIEF
Graag sturen we u, op de valreep van de naderbij komende zomermaanden, onze vierde nieuwsbrief.
Twentse Erven begint langzaam maar zeker vorm te krijgen en hierna kunt u daar meer over lezen: de aankondiging van de tweede Twentse Ervendag, een verslag van het in mei jl. gehouden
symposium en belangrijke informatie over provinciale subsidies. Ook berichten we u over een
eerste actie van de werkgroep Kennis en Informatie: een oproep voor foto’s van boerderijen.
Er wordt inmiddels gebouwd aan de website www.twentse-erven.nl. Dat wordt een belangrijk
middel om u op de hoogte te houden van nuttige informatie, van interessante nieuwsfeiten en
van uitnodigende activiteiten. We hopen de website in augustus te kunnen lanceren.
Voor nu wensen we u een mooie zomer en een inspirerend verblijf op het prachtige Twentse
platteland, te midden van al die mooie historische erven.

Noaberschap op het Twentse
erf
Op zaterdag 27 september 2014 houdt Twentse
Erven haar twééde Twentse Ervendag. Op die
dag openen ongeveer 12 historische boerderijen hun hekken en deuren.

Belangstellenden kunnen de vaak fraai gerestaureerde en herbestemde boerderijen bekijken
en luisteren naar de bij het erf horende verhalen. Onder het genot van een kopje koffie of
thee luisteren zij naar wat de bewoner te vertellen heeft over het samenleven op het platteland, over de betekenis daarvan voor de boerderij, voor het erf en voor de vroegere en huidige bestemming van de boerderij. Het centrale
thema is het aloude maar nog steeds levende
noaberschap

Om 10 uur, 12 uur en 14 uur worden de gasten
ontvangen op het erf. Per erf en ontvangsttijd
zijn er tien plaatsen beschikbaar. Iedereen kan
maximaal 3 verschillende erven bezoeken.
Twentse Erven is druk doende om geschikte
locaties uit te kiezen. Hebt u een goede tip voor
een erf, laat dat dan weten. Er worden boerderijen gezocht in alle delen van Twente, grofweg
verdeeld over vier gebieden: rondom Geesteren
(NO-Twente), rondom Oldenzaal (O-Twente),
rondom Beckum (Z-Twente) en rondom Rijssen
(W-Twente).
De toegang is €5,- per persoon, per erf (dus
maximaal €15,- per persoon). U kunt zich nu
vast aanmelden door een berichtje te sturen
aan: info@twentse-erven.nl. In de loop van de
zomer volgt meer informatie.

Subsidie voor
Buurten in Twente
Twentse Erven is door gedeputeerde Hester
Maij, samen met 21 andere instellingen, benoemd tot Ambassadeur van het verhaal van
Overijssel. Die feestelijke gebeurtenis vond
plaats op 18 juni jl. op kasteel Schoonheeten.
De bijeenkomst werd gehouden in het kader
van de subsidieregeling Het verhaal van Overijssel. OokTwentse Erven heeft daar destijds

een aanvraag voor ingediend. En met succes!
Namens Twentse Erven mochten penningmeester Jos Hövels en projectuitvoerder Edith
Rotman van Pratensis horen dat er een subsidie is toegekend van €100.000.
Buurten in Twente: zo heet het project dat
Twentse Erven in de komende maanden gaat
uitvoeren. De kern van het project is gelegen in
de behoefte om het verhaal van het Twents
agrarisch erfgoed te vertellen in beeld, woord,
geluid en dáád. De doelgroep wordt gevormd
door zowel de boerderijeigenaren als de geïnteresseerde bezoekers.

De diversiteit van de Twentse boerderijen en
hun oorspronkelijke bedrijfsuitoefening noodzaakt tot een regionale indeling die recht doet
aan de cultuurhistorische verschillen (en overeenkomsten). De naam van het project zegt het
al: Twente wordt ingedeeld in “buurten”, elk met
haar eigen verhaal.
Die indeling in buurten met eigen kenmerken
helpt bij de realisatie van de belangrijkste poot
van het project: het herstellen en renoveren van
historische boerderijen en erven. Eigenaren
kunnen op basis van het project Buurten in
Twente aanspraak maken op een tegemoetkoming in de kosten van herstel en eventuele
renovatie. Er wordt een projectorganisatie in het
leven geroepen en eigenaren kunnen zich daar
straks aanmelden om deel te nemen aan de
regeling.
In de volgende nieuwsbrief zal dieper worden
ingegaan op het project. Daar kunt u dan lezen
wat er precies allemaal gaat gebeuren en waar
u zich kunt aanmelden.

Hoe zuinig is Twente op zijn
boerderijen?
Veel boerderijen op het Twentse platteland
vertonen achterstallig onderhoud. In een verontrustend aantal gevallen staan de niet bewoonde onderdelen van de oude boerderij en
de bijgebouwen leeg en onbenut. Soms dreigt
zelfs sloop. Een somber verhaal?.
Op vrijdag 16 mei jl. praatten ruim 80 eigenaren, gemeenteambtenaren en erfgoedspecialisten over de leegstandsproblematiek en over de
kansen van herbestemming van de voormalig
agrarische gebouwen. Op uitnodiging van
Twentse Erven en van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM) afdeling
Overijssel, waren de mensen bijeen in ’t Hoogspel in Ambt Delden.
De inspiratie voor de levendige discussies werd
geboden door de resultaten van het onderzoek
dat is verricht in de omgeving van Markelo. Dat
onderzoek – een initiatief van Maarkels Landschap en uitgevoerd door Bureau Fenicks –
laat verontrustende cijfers zien. Zeker 26% van
de boerderijen, ongeacht of er nog geboerd
wordt of niet, is bouwkundig matig tot slecht en
dus niet bij de tijd. Niet minder dan 7% kan als
bouwvallig, zelfs als rijp voor afbraak worden
beschouwd. Voor schuren en andere bijgebouwen ligt dat percentage nog wat hoger: op
14%.
Het onderzoek geeft tevens aan welke kansen
er zijn voor succesvolle herbestemming. Een
groot aantal toepassingen is onder de loep
genomen met als criterium: op de betreffende
plek in principe economisch haalbaar.
De door de naar ’t Hoogspel gekomen boerderijliefhebbers gevoerde discussies haakten in
op de uitkomsten van het onderzoek. Wat opviel was dat herbestemming bijna unaniem als
een vanzelfsprekende oplossing wordt beschouwd. Maar ook dat de boerderijeigenaar
daarbij vooral kijkt naar de gemeente. Men wil
zelf wel initiatief nemen en aanpakken, maar
verwacht in ruil voor de beoogde verbetering
een coulante en meedenkende houding van de
kant van de overheid.
Twentse Erven wil in het proces van herbestemming een bemiddelende rol spelen. Aan
enthousiasme om daar aan mee te werken

ontbreekt het niet. Dat gaven de boerderijliefhebbers die deelnamen aan dit symposium wel
aan. En dat gold ook voor de aanwezige
nieuwbenoemde wethouders en hun ambtenaren.

Foto’s gevraagd!
Twentse Erven heeft de Werkgroep Kennis en
Informatie in het leven geroepen. Zie de vorige
nieuwsbrief. Die werkgroep is druk doende haar
activiteiten op de rails te zetten.
Een eerste oproep is: stuur ons foto’s van
Twentse boerderijen, erven en interieurs. Alles
is welkom, zij het dat we graag een beschrijving
van de plek, het jaartal of datum waarop de foto
is genomen en de naam van de fotograaf erbij
krijgen. Het ligt in de bedoeling het beeldmateriaal te publiceren op de website (in wording).
Dat betekent dat we daar de toestemming van
de fotograaf en de bewoners voor moeten hebben. Dus: hoe meer informatie, des te praktischer om er mee aan de slag te gaan...

Een meer uitgebreid verslag van deze bijeenkomst is toegestuurd aan de deelnemers van
het symposium. Was u niet aanwezig maar wilt
u het verslag wel ontvangen, stuur dan een
berichtje aan info@twentse-erven.nl.

Restauratie rijksmonumenten
Tot uiterlijk 1 julli aanstaande – kort dag dus! –
is er voor eigenaren van rijksmonumenten een
extra gelegenheid om subsidie aan te vragen bij
de Provincie Overijssel. Bent u eigenaar van
een monumentale boerderij, dan hebt nog een
paar dagen de kans een aanvraag in te dienen.
Klik hier voor de link op de website van de provincie. Daar leest u alles over de voorwaarden.

Graag insturen aan info@twentse-erven.nl.

De stichting Twentse Erven zet zich in voor het bevorderen van het behoud van historische boerderijen, interieurs, bijgebouwen en erven
in Twente
Het bestuur van de stichting bestaat uit Michael Sijbom (voorzitter), Jos Hövels (penningmeester), Ewoud van Arkel (secretaris), Ben
Haarhuis en Gerard Hazewinkel
Contact via e-mail: info@twentse-erven.nl
De activiteiten van de stichting worden mede mogelijk gemaakt door:

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw e-mailadres is opgenomen in het relatiebestand van de stichting Twentse Erven. Mocht u voor de
toekomst geen prijs meer stellen op toezending van volgende edities van de nieuwsbrief, stuurt u dan een bericht aan info@twentseerven.nl.

