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In Juni 2020 verscheen een scriptie van de hand van Jochem 
Vermeulen in het kader van zijn studie aan het Instituut voor 
Gebouwde Omgeving (IGO) van de Hogeschool Rotterdam. De 
opdrachtgever was Arend Groenewegen Architect BNA. In de uit-
gebreide scriptie komen allerlei aspecten aan de orde die op een 
of andere manier een relatie hebben met de herbestemming 
van cultuurhistorisch waardevolle schuren tot woningen. Het is 
een vorm voor mogelijk behoud van landelijk erfgoed en in het 
bijzonder agrarische bijgebouwen, zoals schuren. Stichting De 
Brabantse Boerderij is een warm pleitbezorger voor het behoud 
van landelijk erfgoed en voerde zelf al meerdere projecten uit 
met cultuurhistorisch waardevolle schuren. Het project Reanima-
tie Landelijk Erfgoed is in de Nieuwsbrief al vaker aan de orde ge-
weest met voorbeelden van behoud van schuren door ze te ver-
plaatsen. Met het oog op de grote problematiek van vrijkomende 
agrarische bebouwing (VAB’s) is de inhoud van de scriptie zeer 
relevant. In deze Nieuwsbrief daarom uitgebreid aandacht aan 
de scriptie. Onderstaand hebben we een aantal passages uit de 
scriptie overgenomen. Hier en daar zijn details aangepast om 
het leesbaar te houden. Iedere geïnteresseerde in deze materie 
moet het uitgebreide rapport beslist gaan lezen. Vanaf hier vol-
gen citaten uit de scriptie.

Aanleiding
Noord-Brabant, het landelijke woonmilieu, de historische boerde-
rijen en de agrarische bijgebouwen: ze horen bij elkaar. Vooroor-
logse (<1940) agrarische bijgebouwen in Noord-Brabant komen 
in toenemende mate vrij door schaalvergroting en bedrijfsbeëin-
diging. Vanwege de historische maat van het bijgebouw voldoet 
het voor de eigenaar vaak niet meer aan de hedendaagse agra-
rische bedrijfsvoering, waardoor er leegstand ontstaat. De bijge-
bouwen bieden geen financiële drager meer voor het bedrijf en 
worden daardoor verwaarloosd en bedreigd door verloedering, 
verval en mogelijk sloop. Bij de sloop van elk cultuurhistorisch 
bijgebouw, dat is voortgekomen uit een proces van eeuwenlang 
menselijk bezit en gebruik, zal er Nederlandse agrarische ge-
schiedenis verloren gaan.

Van schuur naar woning

Uit: T.J.A. Gies, W. Nieuwenhuizen, H.S.D. Naeff, R.A.F. van Och. 
(2016). Leegstand agrarisch vastgoed Noord-Brabant. Wageningen: 
Alterra Wageningen UR.



Doel
Het doel van dit onderzoek is het behouden van de cultuurhisto-
rische losstaande agrarische bijgebouwen in Noord-Brabant die 
leeg staan of naar verwachting de komende jaren leeg komen te 
staan, door herbestemming en transformatie tot woning. In dit 
onderzoek ligt de focus op de losstaande bijgebouwen omdat 
hoofdgebouwen of agrarische gebouwen die aan hoofdgebou-
wen grenzen al een gedeeltelijke of volledige woonbestemming 
hebben. Met de term cultuurhistorisch worden in dit rapport 
agrarische bijgebouwen bedoeld die zijn gebouwd voor de 
Tweede Wereldoorlog (<1940). Gezien de huidige schaarste aan 
woonruimte wordt er in dit onderzoek uitgegaan van de functie 
wonen. Zo krijgt een cultuurhistorische waardevolle schuur een 
nieuwe kans.

Samenvatting
Deze scriptie “Van Schuur naar Woning” gaat over het herbestem-
men en transformeren van historische agrarische bijgebouwen 
tot woning. Leegstand van agrarisch erfgoed en schaarste aan 
woonruimte zijn actuele thema’s die zijn weerslag hebben op 
de samenleving. De leegstand leidt tot verloedering en verval en 
vormt daarmee een bedreiging van het cultuurhistorisch agra-
risch erfgoed. Het gebrek aan woonruimte heeft de huizenprij-
zen tot recordhoogte doen stijgen waardoor veel mensen zich 

geen eigen woning kunnen veroorloven. Arend Groenewegen 
heeft aangetoond dat het mogelijk is om historische schuren te 
transformeren naar woningen en hiermee een oplossing te bie-
den voor zowel de bedreiging van het cultuurhistorisch agrarisch 
erfgoed als het gebrek aan woonruimte. De hoofdvraag van dit 
onderzoek luidt: “Welke bedreigde cultuurhistorische agrarische 
bijgebouwen in Noord-Brabant zijn het meest geschikt voor een 
woonbestemming en hoe kunnen deze succesvol worden her-
bestemd en getransformeerd tot woning?” 
Succesvol wordt hierbij gedefinieerd als: met behoud van de 
cultuurhistorische/monumentale kenmerken, met een dekkende 
exploitatie, passend binnen de wettelijke kaders en door draag-
vlak te hebben gecreëerd bij de eigenaar. 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende stap-
pen doorlopen: 
1) onderzoek leegstandsproblematiek 
2) onderzoek naar geschiktheid voor woonbestemming en het 
potentieel, d.m.v.: - typologieonderzoek - inventarisatie - matrix 
3) adviezen op het gebied van bouwhistorie, rendement op de 
investering en procedures In de eerste stap “onderzoek leeg-
standsproblematiek” is een analyse uitgevoerd van het pro-
bleemveld waarin de oorzaak van het probleem van het in verval 
geraken en verloren gaan van cultuurhistorische agrarische bij-
gebouwen is uitgezocht. In de volgende stap “onderzoek naar 

Van schuur naar woning

De twee bovenstaande afbeeldingen zijn bewerkt door J.V.C. Vermeulen in een foto van ‘’Het grote boerderijen boek’’ (Kooij & Toebast, 2012) 
genaamd - Een boerin loopt met haar dochter naar de wei’ (bladzijde. 300). Het linker scenario laat zien hoe de voorkomende cultuurhistori-
sche agrarische bijgebouwen in hun oorspronkelijke glorie ooit een prachtige verschijning vormden voor het Brabantse platteland. Het rechter 
scenario laat een bedroefd beeld zien, waarbij deze bijgebouwen een zware tijd ondergaan door het lot verloedering, verval en sloop. Helaas 
is dit laatste scenario de harde realiteit aan het worden, waardoor we de afgelopen 40 jaar al bijna de helft van onze Brabantse cultuurhisto-
rische bijgebouwen zijn verloren. Zonder nieuwe initiatieven zal het jaarlijkse verlies van deze pareltjes van het platteland blijven toenemen!



geschiktheid voor woonbestemming en het potentieel” is er een 
methodiek ontwikkeld om het voor transformatie tot woning 
meest geschikte type agrarische bijgebouw in Noord-Brabant te 
bepalen en daarvan het te verwachten vrijkomende potentieel tot 
2030 inzichtelijk te maken. Deze stap is noodzakelijk om in een 
vroeg stadium te bepalen of dit onderzoek rendabel is en om-
vat een typologieonderzoek, een inventarisatie en het opstellen 
van een matrix. - Het typologieonderzoek is uitgevoerd om de in 
Noord- Brabant voorkomende cultuurhistorische agrarische bijge-
bouwen in kaart te brengen. - Met de inventarisatie is uitgezocht 
hoeveel van deze bijgebouwen er in Noord-Brabant zijn, waar 
deze zich bevinden en wat de staat hiervan is. De resultaten zijn 
samengevat in een inventarisatielijst waarin per type de bedrei-
ging ofwel urgentie is bepaald evenals het verwachte vrijkomend 
potentieel per type bijgebouw. - Met de gegevens uit de inven-
tarisatielijst is in een matrix op basis van diverse voor wonen en 
behoud relevante onderdelen het meest geschikte type bijge-
bouw voor woonbestemming bepaald. De laatste stap “adviezen 
op het gebied van bouwhistorie, rendement op de investering 

en procedures” is bedoeld als handboek voor eigenaren van cul-
tuurhistorische agrarische bijgebouwen, architecten, bouwers en 
potentiële bewoners. De Vlaamse Schuur “in zijn oude vorm” 
blijkt, op basis van de hoofdcriteria woonbestemming en behoud 
van het cultureel erfgoed, het meest geschikt voor het transfor-
meren naar een woonbestemming. Het bouwhistorisch onder-
zoek is dan ook uitsluitend voor dit type uitgevoerd. Het financi-
eel- en procedureel advies geldt generiek voor alle vrijkomende 
cultuurhistorische agrarische bijgebouwen. De afgelopen 40 jaar 
is het aantal Vlaamse schuren (in zijn oude vorm) in Noord-Bra-
bant bijna gehalveerd. Aangezien er de komende 12 jaar naar 
verwachting tientallen Vlaamse schuren vrijkomen en daardoor 
dreigen in verval te geraken is herbestemming en transformatie 

noodzaak geworden. Het vrijkomende potentieel biedt voldoen-
de mogelijkheden voor een business case voor specialisatie op 
dit gebied. Hoewel de geprognotiseerde hoeveelheid vooroor-
logse vrijkomende agrarische bijgebouwen door de Wageningen 
University Research zijn bepaald blijft het een voorspelling en 
daardoor onzeker. Daarbij heeft de gehanteerde methodiek om 
op basis van verhoudingsgetallen de omvang van de verschillen-
de typen bijgebouwen te bepalen een zekere onnauwkeurigheid. 
Ondanks een veiligheidsmarge van 75% die in verband hiermee 
in acht wordt gehouden is er nog ruim voldoende potentieel voor 
herbestemming en transformatie ”Van Schuur naar Woning”. 

Leeswijzer
In hoofdstuk 1 komt de aanleiding en aanpak van de onder-
zoeksdoelstelling ‘’Van Schuur naar Woning’’ aan de orde. De 
Probleemanalyse start in hoofdstuk 2, hierin is de bron en de 
urgentie van het probleem ‘leegstand’ nader toegelicht. Het 
hoofdstuk eindigt met een prognose naar het potentieel voor 
dit onderzoek, te weten hoeveel m² aan vooroorlogse agrarische 

bijgebouwen er naar verwachting vrijkomen tot 2030. De Analy-
sefase is beschreven in hoofdstuk 3 en 4.
Hoofdstuk 3 bevat het typologieonderzoek naar de voorko-
mende vooroorlogse agrarische bijgebouwen in Noord-Brabant. 
Hoofdstuk 4 bevat een inventarisatie, waarbij elk opgenomen 
bijgebouw is gerubriceerd naar het betreffende type uit het ty-
pologieonderzoek. Aan de hand van de opgeleverde resultaten 
is per type het verwachte aantal vrijkomende bijgebouwen tot 
2030 bepaald en de uitkomsten per type gebruikt in de matrix 
van hoofdstuk 5. De Oplossingsfase is beschreven in hoofdstuk 
5 en 6. In hoofdstuk 5 zijn alle typen bijgebouwen opgenomen 
in een matrix waarbij per type, op diverse voor wonen en be-
houd relevante onderdelen, scores zijn toegekend. Het type bij-

Een fractie van de foto’s uit de scriptie van Vlaamse schuren die verdwenen zijn in de periode 1962-2019.



gebouw met de hoogste score is het meest geschikt voor herbe-
stemming en transformatie tot woning. Hoofdstuk 6 betreft een 
handboek waarin een financieel, procedureel en bouwhistorisch 
advies is opgenomen voor de herbestemming en transformatie 
‘’Van Schuur naar Woning’’. Hoofdstuk 7 beschrijft de validatie. 
Het handboek en de conclusie zijn getoetst door: opdrachtgever 
en architect A.D. Groenewegen, mevrouw A. Le Coultre & J.M. 
Toebast (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), mevrouw C.A. 
Rodenburg (gemeente Oosterhout), de heer A.J.C. van Leeuwen 
(cultuurhistoricus) en de heer P.C. Anker (Hogeschool Rotter-
dam). Hoofdstuk 8 bevat de conclusie, analyse resultaten en 
aanbeveling. 

Dwarsdeelschuur
De Brabantse dwarsdeelschuur staat los van het woonhuis en 
bestaat uit één grote, veelal twee- of driebeukige ruimte, die via 
deuren in de lange gevel toegankelijk is. De schuur werd met 
name gebruikt als dorsvloer en oogstopslag. Het vee werd in het 
hoofdgebouw gestald. Na uitbreiding van de veestapel werd ook 
dit bijgebouw in sommige gevallen gebruikt voor stalling van vee. 
De schuur is meestal eenmaal onderbroken door een dwarsdeel, 
dat tevens fungeert als dorsvloer. Tussen die delen is ruimte voor 
de hooitas. Verder worden bij de oudere driebeukige dwarsdeel-
schuren (met lage gevels) de kapspanten niet door opgelegde 
balken gedragen, maar door ankerbalken. De Brabantse dwars-
deel kent verschillende ontwikkelingsfasen en subtypen, bepaald 
door economische factoren, de aard van het bedrijf, de benodig-
de ruimte en de aanwezige grondstoffen. 

Vlaamse schuur
De Vlaamse schuurgroep bestaat uit zijlangsdeel (Vlaamse) schu-
ren. De zijlangsdeelschuur diende voornamelijk als opslag van de 
oogst, als dorsvloer en soms voor stalling van vee. De traditionele 
Vlaamse schuur (I. oude vorm) heeft een ruimtelijke driebeukige 

opzet, met tasruimte in één van de zijbeuken en middenbeuk, 
en de deel in de andere zijbeuk ter plaatse van de deeldeuren. 
Omdat de ‘deel’ zich bevindt in een van de zijbeuken over de 
volledige langsrichting, fungeert de schuur als doorrijschuur. Zo 
konden de met oogst volgeladen wagens na het lossen in één 
richting weer de schuur uitrijden. Dit is een belangrijk kenmerk 
waar je een zijlangsdeelschuur van de Vlaamse schuurgroep aan 
kunt herkennen. Een ander belangrijk kenmerk is het gebint, 
waarbij ter plaatse van de deel een half dekbalkgebint is toege-
past en aan de andere zijde een half ankerbalkgebint. Middels 
deze gebintconstructie kan er in één van de zijbeuken ter plaatse 
van de deel een vrije ruimte worden gecreëerd zonder belem-
mering van de gebintstijlen tijdens het in- en uitrijden van de 

wagens.

De procedure
Een eerste quickscan krijgt een vervolg met het indienen van een 
‘’principeverzoek’’ bij de gemeente. Het principeverzoek wordt 
dan door de gemeente als positief of negatief beoordeeld. Bij het 
principeverzoek hoort altijd een onderbouwing. Een uitgebreide 
onderbouwing is aan te bevelen. De gemeente kan dan sneller 
op het principeverzoek van het plan reageren en zo voorkom je 
een langdurige procedure als de gemeente het zelf moet gaan 
uitzoeken. Een adviseur kan voor de eigenaar het provinciale be-
leid toetsen aan het plan en een omgevingsscan uitvoeren. De 
gemeente kan er dan direct op antwoorden met wat er eventu-
eel niet is toegestaan of het plan direct goedkeuren. Daarnaast 
kan een adviseur aangeven hoeveel tijd het onderzoek naar de 
mogelijkheden van het plan voor hem in beslag gaat nemen. Er 
zal in ieder geval sprake zijn van een korter durende procedure 

omdat de gemeente veel minder zelf hoeft uit te zoeken en te 
onderbouwen maar uitsluitend het werk van de adviseur hoeft 
te controleren.
Bij een positief principebesluit wordt ook afgesproken met de 
gemeente welke procedures er gevolgd moeten worden. Om 

Het principe van een middendwarsdeelschuur: een voorbeeld van een buitenaanzicht, doorsnede en plattegrond. In oranje is aangegeven de 
situering van de deel (dorsvloer). Uit: Dirven, G., & Oetelaar, G. v. (2010). Erfgoed in de Meierij. 

Het principe van een Vlaamse schuur: een voorbeeld van een buitenaanzicht, doorsnede en plattegrond. In oranje is aangegeven de situering 
van de deel (dorsvloer). Uit: Dirven, G., & Oetelaar, G. v. (2010). Erfgoed in de Meierij.



van de agrarische bestemming een woonbestemming op de his-
torische schuur te kunnen krijgen moet er een wijziging op het 
bestemmingsplan plaatsvinden. Daarnaast is een omgevingsver-
gunning nodig voor de activiteit bouwen die wordt getoetst aan 
het bestemmingsplan.

Aanbeveling
Het handboek, dat met name is bedoeld voor eigenaren van het 
historische vastgoed, architecten, projectontwikkelaars en toe-
komstige bewoners, bevat adviezen op het gebied van financiën, 
procedures en het behouden van de bouwhistorische elemen-
ten. Het handboek helpt de architect, bouwer en toekomstige be-
woners om inzicht te krijgen in de bouwkundige mogelijkheden, 
randvoorwaarden en beperkingen. Niet in de laatste plaats draagt 
het handboek bij aan de bewustwording van de gebouweigenaar 
dat het historische bijgebouw geen kostenpost hoeft te zijn maar 
met adequate maatregelen en investeringen juist rendement kan 
opleveren.

De twaalf hoofdtypen betreffende cultuurhistorische agrarische 
bijgebouwen zijn in de matrix in rangorde uitgezet van meest ge-
schikt naar minst geschikt voor herbestemming en transformatie 
tot woning. De bijgebouwen die ongeschikt zijn bevonden voor 
een woonbestemming kunnen geschikt zijn voor andere bestem-
mingen, zoals: recreatie, kantoor, bijeenkomstfunctie of overige 
gebruiksfuncties.
De beoordelingscriteria zijn voor dit onderzoek opgesteld, om-
dat er in de literatuur geen specifieke criteria zijn voor agrarisch 
erfgoed. De beoordelingscriteria die zijn gebruikt kunnen van be-
lang zijn voor de afweging van andere functiebestemmingen van 
agrarisch erfgoed.

De methodiek voor het bepalen van het meest geschikte type 
bijgebouw voor een woonbestemming kan bruikbaar zijn voor de 
eigenaren van het bijgebouw. Hiervoor kan een andere gewenste 
bestemming als uitgangspunt worden genomen. Door het aan-
houden van deze methodiek kan tijd en geld worden bespaard.
De inventarisatielijst kan een interessante onderlegger zijn bij het 
zoeken of krijgen van nieuwe projecten in Noord-Brabant met 
cultuurhistorische agrarische bijgebouwen. Daarnaast zal de in-

ventarisatie tevens waardevol kunnen zijn voor onder andere de 
Stichting de Brabantse Boerderij, gemeenten, Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed en de provincies.

Alle bouwkundige- materialen en elementen die kunnen voorkomen
bij een Vlaamse schuur geïntegreerd in één gebouw. Op de omslag 
van de Nieuwsbrief de voorzijde en hier de achterzijde.
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Naschrift
De scriptie van Jochem Vermeulen geeft een praktische leidraad 
voor alle eigenaren van schuren die overwegen om er een even-
tuele woonbestemming aan te geven. In het bovenstaande is 
geen aandacht besteed aan de bouwhistorische en bouwtech-
nische aanbevelingen en voorbeelden. Daarvoor zal de scriptie 
zelf moeten worden bekeken. De problematiek rond nieuwe 
woonbestemmingen in het buitengebied komt in de notitie niet 
uitgebreid aan de orde. Een en ander hangt samen met het 
provinciale beleid, maar ook met het gemeentelijke beleid. De 
plannen en mogelijkheden zullen per gemeente verschillen. Een 
bijzonder lastige problematiek. Het zou goed zijn als de provincie 
in haar beleid meer mogelijkheden gaat bieden voor het behoud 
van cultuurhistorische gebouwen in het buitengebied. 
De scriptie gaat in detail in op de bouwhistorische en bouwtech-
nische aspecten rond de herbestemming van Vlaamse schuren. 
De uitwerkingen en voorbeelden geven een praktisch handvat 
voor dat type schuur. De scriptie is juist ingegaan op dat type 
schuur omdat na onderzoek bleek dat Vlaamse schuren meer 
geschikt zijn voor een woonbestemming dan bijvoorbeeld dwars-
deelschuren. Het zou mooi zijn als ook voor andere typen schu-
ren een verdere uitwerking gemaakt zou worden. Grote delen 
van Brabant kennen namelijk de Vlaamse schuur niet. In west 
en midden Brabant komen ze veelvuldig voor, maar in het oos-
ten van de provincie komen alleen dwarsdeelschuren voor. In 
het noordoosten van de provincie, in het land van Cuijk, komen 
wel langsdeelschuren voor, maar de houtconstructie wijkt af van 
de traditionele Vlaamse schuren in het westen en midden. Dat 
neemt niet weg dat de scriptie de moeite waard is voor iedereen 
en een inspiratie kan zijn voor aanpassing van beleidsregels op 
gemeentelijk en provinciaal niveau.

Jochem heeft aangegeven zich graag te willen blijven inzetten 
voor het behoud van cultuurhistorische agrarische bijgebou-
wen om de opgedane kennis in de praktijk te brengen. Wie 
geïnteresseerd is in de scriptie, een mogelijke samenwerking 
of een concreet initiatief/project heeft kan contact met hem 
opnemen via: jochem-vermeulen@live.nl.

Historische boerderijpluim 
2021
Heeft u de restauratie, renovatie of herbestemming van uw boer-
derij afgerond en bent u trots op het resultaat? Doe dan mee aan 
de boerderijpluim 2021. 
Een vakkundige jury zal de aangemelde boerderijen beoordelen 
en een denkbeeldige pluim uitreiken aan de winnaar van deze 
verkiezing. Deze gaat naar de boerderij waarbij de modificaties 
met respect voor het bouwwerk, de bijgebouwen en het erf in 
hun historische context zijn uitgevoerd. Voldoet uw boerderij aan 
onderstaande criteria dan is het misschien leuk om mee te doen 

met deze verkiezing of een andere boerderij voor te dragen. Alle 
aanmeldingen krijgen de aandacht die ze verdienen.

Welke boerderijen komen in aanmerking 
voor “De Boerderijpluim”:
- van oorsprong agrarische bouwwerken gelegen in Brabant;
- ook wederopbouwboerderijen, welke tot medio 50e jaren zijn 

gebouwd;
- aanverwante bedrijven, zoals onder andere kwekerijen of ma-

neges;
- boerderijen, die aan de agrarische sector onttrokken zijn en een 

nieuwe functie hebben gekregen;
- Restauratie of renovatie afgerond in afgelopen twee jaar.
- In geval van voordracht moet eigenaar zelf akkoord zijn met 

nominatie.

Beoordelingscriteria
De bij het project gehanteerde uitgangspunten en de restauratie 
visie zijn van belang bij de beoordeling. Er zal worden gekeken 
naar criteria als architectuur, bouw- en landbouwhistorie, ensem-
ble, landschappelijke waarden en passende erfinrichting.

Aanmelding en uitreiking
We nodigen iedereen van harte uit zich aan te melden. Stuur een 
mailtje naar onderstaande adres en u ontvangt meer gedetail-
leerde informatie en een aanmeldformulier. 
U kunt een boerderij tot 1 mei aanmelden d.m.v. een mail aan 
Marjan Groeneveld, marjan.groeneveld@hotmail.com. De vragen- 
lijst en het aanmeldformulier die u vervolgens ontvangt moeten 
voor 1 juli geretourneerd worden. In augustus / september zal de 
jury de genomineerde boerderijen bezoeken. In november 2021 
wordt “De Pluim” uitgereikt.

Als jurylid deelnemen?
Zonder vakkundige jury geen boerderijpluim. 
We betrekken hierbij graag onze vrienden. Heeft u relevante ken-
nis en/of ervaring en zou u die willen inzetten als jurylid dan 
nodigen we u graag uit zich hiervoor aan te melden. Kennis op 
het gebied van historische architectuur, erfbeplanting of boerde-
rij bouwkunde zijn enkele voorbeelden die als jurylid waardevol 
kunnen zijn. Twijfelt u over uw geschiktheid maar zou u wel graag 
een bijdrage leveren, neem dan even contact op om dit samen 
te bespreken.   
U kunt zich opgeven d.m.v. een mail met korte motivatie naar 
marjan.groeneveld@hotmail.com. 
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Stichting de Brabantse Boerderij zoekt Vrienden. Vanaf € 22,- per jaar bent u Vriend 
van onze Stichting. U ontvangt daarvoor onze Nieuwsbrief met wetenswaardigheden 
over Brabantse boerderijen, bijgebouwen, erf en cultuurlandschap en aankondigingen 
van onze activiteiten. Ook krijgt u korting op onze publicaties en cursussen en u kunt 
deelnemen aan onze jaarlijkse Vriendendag. Maar vooral steunt u als Vriend het werk 
van SdBB. 
U kunt zich aanmelden op onze website.

www.debrabantseboerderij.nl
U vindt ons ook op facebook: 

www.facebook.com/stichtingdebrabantseboerderij
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