maart 2016

NIEUWSBRIEF
Met de lente voor de deur is dit de tweede nieuwsbrief van dit jaar. Graag nemen wij u mee door
het nieuwe project Buurten in Beeld. We schreven er al eerder over maar nu kunnen we wat verder op de details ingaan. Buurten in Beeld sluit aan op Buurten in Twente. Over dat laatste project kon u alles lezen in de vorige nieuwsbrief.
Twentse Erven is druk met het organiseren van activiteiten. We richten ons met de verschillende
programmaonderdelen vooral ook op de donateurs, waarvan we er inmiddels al meer dan 60
hebben mogen begroeten. Mocht u het werk van Twentse Erven financieel willen ondersteunen
en u hoort nog niet bij die groep van 60, dan nodigen wij u graag uit alsnog donateur te worden.
Op de website van Twentse Erven kunt u zich opgeven.
Veel leesplezier.

Buurten in Beeld
In de vorige nieuwsbrief kon u al het een en
ander lezen over het project Buurten in Beeld.
Daar ging het met name over de subsidieregeling ten behoeve van herstel- en opknapwerkzaamheden aan de boerderij, de bijgebouwen
en het omliggende erf.
Voor die regeling hebben zich meer dan 50
belangstellende boerderijeigenaren aangemeld.
Dat is fors méér dan vorig jaar. Eruit blijkt dat er
in toenemende mate wordt geïnvesteerd in de
instandhouding van het agrarisch erfgoed. En
dat is een goed teken. De inschrijftermijn is
inmiddels gesloten, de aanmeldingen worden
beoordeeld en omstreeks half april wordt bekend wie wel of niet in aanmerking komt voor
de gevraagde financiële ondersteuning.
Het project Buurten in Beeld is echter méér. Net
als in het eind vorig jaar afgesloten project
Buurten in Twente is ook deze keer dankbaar
geprofiteerd van de pot voor culturele subsidies
die de provincie heeft ingesteld onder de naam
Het Verhaal van Overijssel. De naam zegt het
al: het betekent dat er veel nadruk wordt gelegd
op het vertellen van het verhaal over de cultuurhistorische waarden van de Twentse boerenerven. De gedachte daarachter is dat maat-

schappelijke ontwikkelingen niet los te zien zijn
van hun wortels, hun oorsprong. Alleen door
het verleden te kennen en te respecteren zijn
nieuwe bestemmingen en functies succesvol.

Boerderijen
rond
Haaksbergen

In het project Buurten in Beeld wordt een antwoord gezocht op vragen als: wat is de betekenis van historische boerderijen voor het huidige
en toekomstige platteland? Hoe veranderen de
functies als het agrarisch gebruik minder wordt
of zelfs verdwijnt? Welke zijn die nieuwe functies eigenlijk en zijn ze wel houdbaar op termijn? Wat kan er nog verteld worden over het
boerenleven van vroeger en overgedragen aan
volgende generaties. Wat leren we uit die verhalen? Hoe geven we de geschiedenis een
blijvende plek in de huidige en toekomstige
ontwikkelingen?

In het project Buurten in Beeld worden de boerderijen in de buurtschappen van twee gemeenten – Haaksbergen en Hof van Twente – aan
een nader onderzoek onderworpen. Het gaat
om ongeveer 500 boerderijen in beide gemeenten gezamenlijk, allemaal erven gesticht vóór
1960.
Het onderzoek wordt uitgevoerd op drie verschillende, elkaar aanvullende manieren. Ten
eerste betreft het de feitelijke inventarisatie van
alle in aanmerking komende erven binnen het
onderzoeksgebied. In die inventarisatie wordt
een aantal direct waarneembare aspecten
vastgelegd: de huidige functie van de gebouwen, de mate van leegstaand, de staat van het
onderhoud en de waarneembare aan- en afwezigheid van karakteristieke elementen. Het
geheel levert een compleet kwantitatief en kwalitatief overzicht op van al het agrarisch erfgoed
in de buurtschappen van Haaksbergen en Hof
van Twente.

Boerderijen
in
Hof van Twente

Naast het inventariseren wordt er ruimte gemaakt om het Verhaal van Twente op te schrijven, te vertellen en te verbeelden. Dat gebeurt
door het afnemen van interviews van mensen
die het boerenleven zelf hebben meegemaakt.
Zij vertellen het verhaal uit de eerste hand, van
generatie tot generatie.
Ook is er het Twents Erf Podium, een reizende
presentatie die gaat over het leven op de boerderij en in de buurtschap, vroeger en nu. Aan
de hand van foto’s en ander beeldmateriaal,
door middel van rondetafelgesprekken en natuurlijk met de uitkomsten van het inventariserend onderzoek als feitenmateriaal, wordt op
verschillende locaties een uitnodigend programma geboden. Tijdens de al bijna traditione-

le Twentse Ervendag in september, op scholen,
op bijeenkomsten met de donateurs van
Twentse Erven en met heemkundegroepen
vertelt het Twents Erf Podium het Verhaal van
Twente.
De resultaten van de boerderijinventarisatie, de
opgetekende interviews en het verzamelde
beeldmateriaal worden gepubliceerd. Zo mogelijk in boekvorm maar in elk geval in de al bestaande digitale ervenkaart. Dat gebeurt per
buurt en per boerderij. Op deze manier blijft het
materiaal te allen tijde beschikbaar. Het kan
worden geraadpleegd en geactualiseerd.
In tegenstelling tot de subsidieregeling voor
herstel- en opknapwerkzaamheden, beperkt het
verhalende deel van het project Buurten in
Beeld zich tot de gemeenten Haaksbergen en
Hof van Twente. Als deze aanpak een succes
mocht blijken, kan het als voorbeeld dienen
voor latere toepassing in andere delen van
Twente. Mits daar de financiële middelen voor
beschikbaar komen.
Bij de uitvoering van het project wordt samengewerkt met de buurtgidsen van Twentse Erven, met de heemkundegroepen van Haaksbergen en Hof van Twente en met de betreffende gemeenteambtenaren. Bij het optekenen
van de verhalen worden ervaren interviewers
betrokken.
De boerderijen-inventarisatie sluit aan bij een
groter project met de naam Boerderij, Inventarisatie en Monitoring (kortweg BIM), opgezet
door de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland
in samenwerking met de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed. De provincie Overijssel is de
eerste provincie waarin dit landelijke onderzoek
wordt uitgevoerd.
Als u interesse heeft om mee te werken aan het
project Buurten in Beeld, meldt u zich dan aan
via e-mail. Alle hulp is welkom.

Mooi Overijssel!
Het karakteristieke Erve Demmer in Lonneker
figureerde in het programma Mooi Overijssel,
het online videoplatform van RTVOost. De eigenaren Kamiel Niezink en Linda Raanhuis
vertellen in het al weer enige tijd geleden uitgezonden filmpje enthousiast over hun ervaringen
met het ingrijpende verbouwproces van hun
boerderij. Ook Twentse Erven komt aan het
woord.

herbestemmingen. Bedoeling van de herbestemmingssubsidie is dat duurzaam gebruik
van monumenten en van gebouwen met een
cultuurhistorische waarde wordt bevorderd. De
regeling voorkomt dat monumenten waarvoor
een nieuwe functie lastig te vinden is, langere
tijd leeg staan en daardoor snel achteruitgaan.
Twente telt ruim 300 Rijks-monumentale boerderijen (incl. bijgebouwen) en ongeveer 100
gemeentelijke monumenten. In bepaalde gevallen komen ook gebouwen zonder status in
aanmerking voor deze subsidie.
Zie voor meer informatie de website Monumenten.nl (klik hier)

Oproep
Het bestuur van de stichting Twentse Erven
heeft versterking nodig en roept geïnteresseerden op om zich aan te melden.
Het is een mooi voorbeeld van een geslaagde
herbestemming van het van oorsprong agrarische bedrijf, fraai gelegen aan de rand van de
bebouwde kom van Lonneker. Twentse Erven
heeft haar steentje bijgedragen aan de herontwikkeling van deze boerderij: door het geven
van bouwkundig advies en door subsidie in het
kader van het project Buurten in Twente. Tijdens de derde Twentse Ervendag was Erve
Demmer te bezoeken en velen hebben daar
gebruik van gemaakt.
Bekijk de video-opnames op de website van
Mooi Overijssel (klik hier)

Verlenging subsidie
De subsidie voor herbestemming van monumenten wordt met vijf jaar verlengd.
De herbestemmingsregeling werd in 2011 ingesteld voor een periode van vijf jaar en eindigt op
1 oktober 2016, net voor de jaarlijkse aanvraagperiode.
Volgens het ministerie van OC&W is de afgelopen jaren gebleken dat de subsidie in belangrijke mate heeft bijgedragen aan succesvolle

Het bestuur van de stichting bestaat uit 8 mensen en twee ervan beëindigen hun lidmaatschap: Mirjam Gram en Ewoud van Arkel. Er is
dus op korte termijn behoefte aan nieuwe bestuurders
In het bestuur zijn de taken goed verdeeld:
enkele bestuurders houden zich bezig met het
project Buurten in Twente respectievelijk Buurten in Beeld, anderen organiseren de bijeenkomsten voor de donateurs en de Twentse
Ervendag. Ook is er een bestuurslid dat de
communicatie voor zijn rekening neemt
(nieuwsbrieven, sociale media, perscontacten
en het onderhoud van de website). Voor dit
laatste wordt iemand gezocht die dit soort werk
leuk vindt en er liefst ook enige ervaring mee
heeft.
Het bestuur vergadert ongeveer zes keer per
jaar, meestal in Losser.
Hebt u interesse stuur dan een e-mailbericht.

Publicaties
In december jl. kwam het boekje Buurten in
Twente, Verhalen achter de niendeure uit. Een
verzameling verhalen opgetekend door Gerrit
Dannenberg en voorzien van sfeervolle foto's.
Er zijn nog
exemplaren beschikbaar. Om te
bestellen, klik
hier.

Het samen met Het
Oversticht ontwikkelde mini-boekje over
de belangrijkste fasen in herbestemmings- en transitieprojecten, is ook nog
verkrijgbaar. Het
boekje beschrijft de
drie hoofdstappen: formuleer het idee, stel het
plan op en ga aan de slag.
U kunt het boekje bekijken via deze link. Papieren exemplaren zijn gratis te verkrijgen door
een emailberichtje te sturen aan info@twentseerven.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), Jan
Willem van Beusekom, Mirjam Gram, Ben Haarhuis, Gerard Hazewinkel en Rob Hazelhoff
Contact via e-mail: info@twentse-erven.nl of via de website: www.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.

