Terugblik: mini-symposium Toekomst Oldambtster boerderijen

Op donderdag 23 mei heeft in de fraaie Boerderij Hermans Dijkstra te Midwolda het mini-symposium ‘Toekomst
Oldambtster boerderijen’ plaatsgevonden. Het was de afsluiting van het onderzoek dat Libau heeft uitgevoerd
onder eigenaren, streekbewoners en bezoekers in Finsterwolde en in Beerta, Nieuw-Beerta, Drieborg over welke
waarde zij hechten aan de boerderijen, welke toekomst zij er het liefst voor zien, wat daarvoor volgens hen nodig
is en hoe dat bereikt kan worden.
Op het mini-symposium waren meer dan 90 mensen aanwezig, waaronder: eigenaren, andere streekbewoners,
wethouders, ambtenaren van gemeenten, provincie en rijk, vertegenwoordigers van diverse bij het onderwerp
betrokken organisaties en deskundigen en medewerkers van Libau zelf.
Voor de pauze hielden drie sprekers een inspirerend verhaal over de urgentie van het onderwerp: als er niets
verandert zullen nog veel meer Oldambtster boerderijen leeg komen te staan zonder een nieuwe functie te krijgen
en uiteindelijk vervallen en verloren gaan.
Marian Lugtenberg van het Kadaster liet in haar presentatie ‘leegstand agrarisch vastgoed’ zien hoe het proces
van vrijkomend agrarisch vastgoed verloopt, tot nu en in de toekomst.
Maarten Vieveen van Kenniscentrum Noorderruimte van de Hanzehogeschool vertelde aan de hand van de
concrete casus van Landgoed Westerlee waar iemand in een herbestemmingsproces zoal tegenaan loopt. Zelfs
voor professionals is een lange adem nodig om zoiets voor elkaar te krijgen.
Tenslotte was er het verhaal van Boelo ten Have, die uit eigen ervaring vertelde over wat er bij het onderhoud van
zo’n indrukwekkende Oldambtster boerderij komt kijken. Dat liegt er niet om. Zeker niet nu er ook problemen zijn
met verzakkingen en scheurvorming. Dat heeft een grote impact.
Na de pauze stonden de uitkomsten van het onderzoek ‘Toekomst Oldambtster boerderijen’ op het programma.
De ondervraagde eigenaren, streekbewoners en bezoekers vinden de Oldambtster boerderij belangrijk voor de
identiteit van het gebied. Ze vinden over het algemeen ook dat er zoveel mogelijk behouden moeten worden, ook
boerderijen die geen officiële status hebben als monument of karakteristiek pand. De eigenaren van de
boerderijen kunnen de zorg voor dit culturele erfgoed echter niet alleen dragen. Daar is ook iedereen het over
eens. De boerderijen zijn te groot, herstel en onderhoud te kostbaar en de uitdagingen complex.
De eigenaren hebben goede voorlichting, begeleiding, ondersteuning en soepele processen nodig. Daarnaast zijn
toereikende subsidies voor meerkosten noodzakelijk en ruimte voor aanpassingen en nieuwe invullingen.
Vervallen panden vindt men slecht voor het imago van het gebied en zouden volgens de ondervraagden
opgeruimd moeten worden. Huidige en potentiele eigenaren wordt aangeraden zo vroeg mogelijk met ideeën
naar de gemeente te gaan om te kijken wat mogelijk is en om teleurstelling te voorkomen wanneer een volledig
uitgewerkt wordt afgewezen.
Net als dat de eigenaren niet alleen voor een oplossing kunnen zorgen, vergt de realisatie van het wensbeeld van
de ondervraagden creatieve oplossingen en overheden (gemeente, provincie en rijk) die onderling goed
samenwerken. In het verlengde van het onderzoek onder eigenaren, streekbewoners en bezoekers is hiervoor bij
de overheden aandacht gevraagd. Dit is uitgemond in een ‘Intentieverklaring’ waarin College van B&W van de
Gemeente Oldambt, Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
zich uitspreken om zich gezamenlijk in te zetten voor het zoeken naar oplossingen die ertoe leiden dat de

waardevolle, unieke volumineuze en monumentale boerderijen (van het Oldambtster type) behouden blijven en
zich kunnen ontwikkelen. Als waardevol element op zichzelf, als belangrijke identiteitsdrager van het gebied en
ten behoeve van de leefbaarheid.

Ondertekening van de Intentieverklaring door Wethouder Bard Boon, Gedeputeerde Fleur Gräper-Van Koolwijk
en Programmamanager Aardbevingen en Erfgoed, RCE Monique Krauwer
We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst. In de afsluitende discussie kwam de opmerking naar voren dat
mogelijk ook de vierde bestuurslaag kan worden betrokken. Speelt vergelijkbare problematiek met Oldambtster
boerderijen in Duits Rheiderland? Dan ligt in de Euregio EDR (Eems Dollard Regio) samenwerking voor de hand,
wat de kans op geldelijke ondersteuning kan vergroten. Er wordt geopperd dat één persoon of team van mensen
zich verantwoordelijk moet gaan voelen voor de problematiek. De intentieverklaring is hiertoe een eerste aanzet
en bedoeld als aanzet tot veel initiatieven.
Verder kwam aan de orde dat wanneer een pand de status karakteristiek krijgt opgeplakt er wel beperkingen
gelden maar er geen (noemenswaardige) tegemoetkomingen tegenover staan. Dit terwijl ze het visitekaartje van
de regio zijn. Er zouden goede regelingen moeten komen, genoemd worden regelingen zoals vroeger de WIR en
die voor particuliere woningverbetering. En ook is het belangrijk eigenaren te betrekken bij de aanwijzing. Bij
nieuwe aanwijzingen gebeurt dit inmiddels.
Om het verslag vrij naar gedeputeerde Fleur Gräper-Van Koolwijk te eindigen: ”Hoe kunnen we nieuwe kracht
geven aan erfgoed? Dit vraagt regels en ook ondersteuning vanuit overheid en samenwerking tussen de
overheidslagen. Uit het onderzoek blijken de uitdagingen voor behoud en herbestemming. Monumenten zijn niet
gebouwd om monument te zijn, maar om een functie te hebben, bestaand of nieuw.”
Nu het onderzoeksproject en het afsluitende mini-symposium hebben bijgedragen aan de benodigde
gezamenlijke inzet voor de Oldambtster boerderij als belangrijke identiteitsdrager van het gebied en ten behoeve
van het vergoten van de leefbaarheid, conform de wens van de meeste ondervraagden, is aan één van de
achterliggende doelen van het onderzoeksproject voldaan. Het andere doel was om na te gaan of de
gehanteerde werkwijze met onderzoek onder eigenaren, streekbewoners en bezoekers ook op andere plaatsen
bruikbaar zou kunnen zijn. Dit lijkt zeker het geval, zie hiervoor het hoofdrapport.
Libau zal zich, samen met de overheden en de eigenaren, blijven inzetten om de energie die nu is vrijgemaakt om
nieuwe kracht te geven aan dit erfgoed ook daadwerkelijk tot grensverleggende resultaten te brengen.
Hoofdrapport, bijlagenrapport, intake- en processchema en getekende intentieverklaring vindt u op
www.libau.nl/publicaties.
De presentaties en enige aanvullende informatie kunt u downloaden via http://www.libau.nl/actueel/symposiumtoekomst-oldambtster-boerderijen/

