
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw leven  
voor de Boerderijenstichting Limburg  

 

Na jaren van stilte wil de Boerderijenstichting Limburg weer actief worden. U wordt van harte 

uitgenodigd daarover te komen meepraten op 

zaterdag 16 februari 2019, 13.15 uur  
zaal open 12.30 u. voor een broodje met soep 

locatie: Eetcafé ‘De Mert’ 

Markt 1, 6071 JD Swalmen 
 

Het cultuurhistorisch rijke Limburg verdient een erfgoedorganisatie die zich actief en deskundig inzet 

voor de historische boerderij. Dat heeft extra betekenis nu we aan de vooravond staan van een 

periode van grote veranderingen. Klimaatverandering, energietransitie, schaalvergroting versus 

inclusieve landbouw, functieverandering van vrijkomende agrarische gebouwen zijn de onderwerpen 

waar ook het Limburgse platteland volop mee te maken heeft. De historische boerderijen spelen in 

deze ontwikkelingen een cruciale rol. Een vitale boerderijenstichting hoort daarbij. 

Deelnemers aan deze bijeenkomst zijn erfgoedspecialisten, eigenaren van boerderijen (boeren en 

burgers) en hun vertegenwoordigers, provinciale en gemeentelijke bestuurders, architecten, 

ambtenaren belast met de zorg voor ruimtelijke ordening en monumenten, gebiedsontwikkelaars,  

en zo meer. 

De bijeenkomst is een initiatief van de Boerderijenstichting Limburg (BSL), de stichting Agrarisch 

Erfgoed Nederland (de koepel van boerderijenstichtingen in Nederland) en het Huis voor de Kunsten 

Limburg in Roermond. 



>>>>>> 

Programma 

U bent welkom vanaf 12.30 uur voor een kop soep en een broodje. Het eigenlijke programma begint 

om 13.15 uur en eindigt omstreeks 16.30 uur. 

 

1. Aanleiding en doel van de bijeenkomst 
 

2. Wat is er aan de hand op het platteland, speciaal in Limburg, door Gerard Hendrix, adviseur 
AEN 
 

3. Een andere manier van kijken Andrea Stultiens, fotograaf/onderzoeker uit St. Odiliënberg, 
vertelt over hoe ze met behulp van verhalen en foto's het verleden activeert.  
 

4. Opdracht voor een nieuwe BSL, discussie in afzonderlijke groepjes, over een nieuw 
werkprogramma voor de Boerderijenstichting Limburg 
 

5. Naar een nieuwe start. Wie doet mee? Discussie met de zaal onder leiding van Gerard 
Hendrix 
 

6. Afspraken en afsluiting 
 
 

Aanmelden 

Meld u aan, want vol is vol! Stuur een e-mailbericht aan Gerard Hendrix gerardhendrix@hx.nl, of bel 

hem: 06 25383075 
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