
cursus “OMGAAN MET CULTUURHISTORISCH WAARDEVOLLE BOERDERIJEN”  

De cursus is speciaal bestemd  voor architecten, aannemers, bouwkundigen, ambtenaren, makelaars, 
rentmeesters, leden heemkundekringen en voor geïnteresseerde (toekomstige) boerderij-eigenaren

Wegens het succes van de vorige cursus en diverse verzoeken organiseert Stichting de Brabantse Boerderij opnieuw
de cursus “Omgaan met cultuurhistorisch waardevolle boerderijen”,  nu in Midden- en West Brabant. 
Tijdens de cursus worden de cultuurhistorische ontwikkeling van de verschillende boerderijtypen, de detaillering  en
materiaaltoepassingen van de bouwkundige elementen behandeld. Er wordt speciaal aandacht besteed aan de 
historische bouwsporen, het eventuele ontwerp, en de bouwkundig details.

De globale inhoud van de cursus: 
Ontwikkeling verschillende boerderijen, historische gelaagdheid, monumentale waarden, metselwerk, verbanden, 
bogen, vlechtingen, strekken, porringpunten, kozijnen. 
Monumentale waarden met aandacht voor bouwhistorie, ontwerpuitgangspunten, details, gebinten, kozijnen, 
ramen en deuren / luiken en (na)isolatie.

De cursus zal worden gegeven op drie opeenvolgende maandagavonden, op …...................(NTB) in de omgeving 
van Breda (u ontvangt na aanmelding het adres van de cursuslocatie). Er is plaats voor 25 tot 30 cursisten. De 
cursusavonden beginnen om 19:30 uur en duren tot circa 22:00 uur. De bijdrage voor deze avonden bedraagt € 
211,75 (incl. 21% BTW) inclusief een syllabus / hand-out. 
U kunt zich aanmelden door overmaking van het bovenstaande bedrag op rekeningnr. NL79 RABO 0152 0283 82  
t.n.v. Stichting de Brabantse Boerderij, onder vermelding van “cursusbijdrage …...............” en gelijktijdige opgave via 
één van de onderstaande mail-adressen.

Informatie en aanmelding bij de voorzitter van de SdBB werkgroep Advisering, de heer Joop Steenbakkers 
jjm.steenbakkers@kpnmail.nl  of  via ons algemene mailadres info@debrabantseboerderij.nl

schriftelijk aanmelden kan ook door onderstaande gegevens te zenden aan:
Stichting de Brabantse Boerderij, p/a Markt 9, 4931 BR GEERTRUIDENBERG

Ik geef mij hierbij op voor de cursus: “Omgaan met cultuurhistorisch waardevolle” boerderijen november 2015

Naam : …………………………………………..
Organisatie : …………………………………………..
Straat : …………………………………………..
Postcode : …………………………………………..
Plaats : …………………………………………..
Telefoonnummer : …………………………………………..
E-mailadres : …………………………………………..
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