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Beste Vrienden van De Brabantse Boerderij!
Bedreigingen
Wat Vrienden ons in de afgelopen periode vooral hebben gemeld, zijn bedreigingen van hun boerderij
door nieuwbouw. Als voorbeeld hebben we in NieuwsFlits nr. 1 de boerderij van Marie van de
Middelhaai aan de Nassaudwarsstraat in Vlijmen vermeld. We hebben Marie in het verleden al veel
hulp en ondersteuning verleend. Pal naast haar terrein -waar de oude moestuin ligt- is door de
gemeente Heusden nieuwbouw gepland. Dat zal tot gevolg hebben dat het toekomstige uitzicht op
nieuwbouwmuren en -daken, het terrein en ook de boerderij zal overheersen en domineren. De
unieke beleving rond de boerderij is dan weg.

Het Kornhuys in Duson

Als bestuur van de SdBB kunnen we niet stilzitten en hebben we besloten om met het Manifest
Brabants Landelijk Erfgoed (dat vooral op initiatief van SdBB werd opgesteld) op allerlei fronten in
actie te komen. We hebben een gesprek gevoerd met de wethouder “monumenten” van de gemeente
Heusden en hebben als SdBB de publiciteit gezocht. Deze acties waren tijdrovend maar nodig om
Brabant bewust te maken van de ultieme noodzaak boerderijen en landschappen te beschermen en
voor de toekomst te borgen.
Vereniging Bond Heemschut
Al jaren hebben we (ook vanuit onze zusterorganisatie Brabants Heem) bestuurlijke contacten met
Bond Heemschut. Bond Heemschut is in Nederland actief met het behoud van bedreigde
monumenten. De contacten met Bond Heemschut werden inmiddels aangehaald en we zullen de
samenwerking verder vorm gaan geven. Een betere partner op het gebied van behoud en bijstand
kunnen we niet hebben. Zie via bijgaande link een presentatie die we als Brabants Heem vorig jaar
met Bond Heemschut hebben opgenomen. Dit filmpje werd door Brabants Heem verspreid onder alle
Brabantse erfgoedorganisaties: https://vimeo.com/479962411/20472d0414
Een introductie van Bond Heemschut: https://www.youtube.com/watch?v=ZMcbbh5d3e8

Vlaamse schuur in Haaren

Primeur film over bedreigingen Brabantse Boerderijen
De boerderij van Marie wordt door ons als pilot aangemerkt voor de wijze waarop we als SdBB
samen met Bond Heemschut meer kunnen doen om boerderijen en landschappen te beschermen. Eén
van de acties was het sponsoren van een film van Bond Heemschut over de boerderij van Marie. Voor
jullie de Primeur van het filmpje via de link:

https://www.youtube.com/watch?v=M0C46HYKt_E&t=8s
De boerderij van Marie en de problemen m.b.t. bestemmingsplannen in Brabant zullen door deze film
nationale bekendheid krijgen. Dank aan Bond Heemschut voor dit prachtige initiatief!
Marie van de Middelhaai
Marie is Vriend van de SdBB. Haar boerderij is volstrekt uniek omdat Marie daar leeft als boerin uit
1890. Materieel, Immaterieel en Groen Erfgoed komen op en rond de boerderij allemaal samen.
Omroep Brabant heeft een filmpje gemaakt over Marie en dat filmpje werd vervolgens een kleine 1,5
miljoen (…!) keer bekeken: https://www.facebook.com/watch/?v=900410150761993
Hebt u nieuws dat u wilt delen,
opmerkingen of suggesties
voor de
Nieuws Flits, stuur dan een
mail naar:
secretaris@debrabantseboerd
erij.nl

We moeten deze bijzondere plek voor de toekomst moeten behouden! Marie heeft een petitie online
gezet. Zouden jullie die willen tekenen? www.petitie24.nl/petitie/3535/Marie.
Dank!
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