
Het Boerderijenfonds is een initiatief 
van de stichting Agrarisch Erfgoed 
Nederland, die hiervoor een 
samenwerking is aangegaan met 
het Nationaal Restauratiefonds. Het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap maakte de start van het 
Boerderijenfonds mogelijk met een 
bijdrage van 5 miljoen euro voor de 
periode 2020-2023.
Het Boerderijenfonds ondersteunt 
particuliere eigenaren met een 
financiële bijdrage en kennis. 
Naast deze ondersteuning van 
eigenaren richt het fonds zich ook op 
kennisontwikkeling en -verspreiding.

Voor meer informatie en 
voorwaarden: 
www.boerderijenfonds.nl 
bureau@boerderijenfonds.nl

Het Boerderijenfonds is een landelijk 
stimuleringsfonds voor herbestemming, in 
combinatie met verduurzaming en restauratie, 
van agrarisch erfgoed. Het fonds richt zich op 
onderscheidende herbestemmingsprojecten van 
historisch waardevolle boerderijen die bijdragen 
aan een toekomstbestendig platteland en die van 
meerwaarde zijn voor de leefomgeving. 

Achtergrond
Sinds de Tweede Wereldoorlog is ruim de helft 
van alle boerderijen in Nederland verdwenen. 
De komende vijftien jaar zullen nog eens zo’n 
20.000 boerderijen hun agrarische functie 
verliezen. Zonder zinvolle herbestemming dreigt 
voor historische, monumentale boerderijen de 
sloophamer.
Tegelijkertijd staat Nederland voor grote 
maatschappelijke opgaven die verregaande 
invloed hebben op het landelijk gebied. 
Energietransitie, klimaatadaptatie, veranderingen 
in de landbouw, natuurbehoud en regionale 
bevolkingskrimp zullen het platteland sterk 
veranderen. 

Missie
Het Boerderijenfonds stimuleert behoud en 
herbestemming van agrarisch erfgoed als 
essentieel onderdeel  van de ontwikkeling 
van het landelijk gebied. Het fonds ijvert voor 
het benutten van de  kansen die historische 
boerderijen bieden bij de veranderingen die op 
het platteland afkomen. 

• Agrarisch erfgoed bepaalt sterk de 
regionale identiteit. Geen andere vorm van 
bebouwing is zo streekgebonden.

• Historische boerderijen zijn de zichtbare 
(en soms ook de laatste) getuigen van een 
rijk verleden als landbouwnatie.

• Agrarisch erfgoed is onlosmakelijk 
verbonden met het omringende landschap 
en draagt bij aan de ruimtelijke en 
landschappelijke kwaliteit.

• Herbestemming van vrijkomend 
agrarisch erfgoed zorgt voor sociaal-
maatschappelijke vernieuwing van 
het landelijk gebied en bevordert de 
leefbaarheid.

• Agrarisch erfgoed leent zich er goed voor 
om door middel van herbestemming 
nieuwe economische dragers te creëren 
op het platteland. Het biedt onderdak 
aan nieuwe bedrijvigheid en draagt bij 
aan bedrijfsverbreding van agrarische 
ondernemingen.
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