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PROFIEL, OBJECT
EN OMGEVING

ONTSTAANSGESCHIEDENIS
Het erf De Olthof kent een lange geschiedenis. Vanaf het moment van de stichting in de 10de

eeuw speelde het een belangrijke rol in de ontginning en agrarische bewerking van de 
gronden in Epse. Archeologisch onderzoek van de gemeente Deventer op de locatie van het 
erf en in het omliggende landschap heeft een schat aan informatie opgeleverd over de 
ontwikkeling van het erf zelf en het cultuurlandschap. Aan het begin van de 13de eeuw werd 
het erf fors uitgebreid en voorzien van een watermolen. De Olthof behoorde op dat moment 
toe aan het klooster Maria ter Horst. Ook in later eeuwen bleef De Olthof kloostereigendom, 
totdat het erf aan het begin van de 19de eeuw aan de toenmalige pachters werd verkocht.

De boerderij bevindt zich op een hoger gelegen rug, zodat de boerderij niet snel onder water 
kwam te staan bij een hoge waterstand van de rivier de IJssel, wat regelmatig gebeurde.

De eerste zes gebinten vanaf de voorzijde van het woonhuis zijn gedateerd op het begin van 
de 17de eeuw. Dit zijn vermoedelijk tevens de oudste zichtbare elementen van de boerderij. 
De binnenmuren – waaronder de muur tussen de woonkamer en het bedrijfsgedeelte 
dateren uit ongeveer het begin van de 19de eeuw. Rond het einde van de 19de eeuw werd de 
kelder en het woongedeelte uitgebreid. In 1872 werd het bedrijfsgedeelte met een 
gebintvlak verlengd waardoor er meer koeien gehouden konden worden.

In de periode na 1872 zijn er nog diverse aanpassingen aan de boerderij gedaan. Deze staan 
vermeld in het bouwhistorisch rapport 137 van de stichting Historisch Boerderij-Onderzoek 
uit april 2007. 

De boerderij heeft een aantal bijgebouwen gehad, zoals een schaapsschuur, een 
kippenschuur, een varkenshok, twee wagenloodsen. 

In 1948 is er een woning aan de oostzijde afgescheiden, waardoor er twee (in plaats van 1) 
woongedeelten ontstonden. De gevels, inclusief de vensters, de ankerbalkgebinten en de 
19de -eeuwse opzet van het interieur van de westelijke woning bevatten een hoge 
monumentale waarde. Datzelfde geldt voor de nog aanwezige oude plafonds, de 
draagconstructie, de 19de -eeuwse betegelde schouw en tegels in de keuken van de 
westelijke woning. De 19de -eeuwse schuur heeft eveneens een hoge monumentale waarde.
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Aanzicht boerderij met bijgebouwen (inmiddels gesloopt) voordat het A1 bedrijventerrein werd 
ontwikkeld

<-BOERDERIJ
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Foto’s van de huidige boerderij
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KERNWAARDEN

Uit de quickscan van boerderij De Olthof komen de volgende kernkwaliteiten naar voren: 

1. Ontginning en agrarische bewerking van het landschap sinds de 10e eeuw

2. Veehouderij – alles onder één dak

Wat zijn kernkwaliteiten en waar dienen ze voor?

Kernkwaliteiten zijn de kenmerkende en essentiële eigenschappen van een gebouw of 
ensemble. Het zijn de hedendaagse interpretatie en vertaling van het verleden naar 
kwaliteiten die ingezet kunnen worden bij het geven van een toekomst aan de geschiedenis 
van een plek en dus de restauratie en herbestemming. Het is de intentie van BOEi om 
hiermee een handreiking te bieden om mensen mee te nemen in het verhaal van die plek. 
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1) Ontginning en agrarische bewerking van het landschap sinds de 10e eeuw

Boerderij De Olthof markeert met haar aanwezigheid een plek van agrarische activiteit die 
terug te voeren is naar de 10e eeuw. Daarmee representeert boerderij De Olthof een lange 
geschiedenis van ontginning, cultivering en agrarische bewerking van het landschap alhier. 

De boerderij zelf dateert niet uit de 10e eeuw. Wel is er vanaf die tijd sprake van erf De 
Olthof. Deze was tussen de 13e en 19e eeuw onderdeel van kloostergronden van het 
klooster Maria ter Horst. Tijdens de kloosterperiode werd in de gebouwen de opbrengst van 
het land opgeslagen en boden ze onderdak aan het vee. Het erf vormde daarmee een 
belangrijke bestaansbasis voor het klooster, dat voor zijn inkomsten afhankelijk was van de 
opbrengsten van de landerijen in het kloosterbezit.

Vandaag de dag is deze cultivering van het landschap nog herkenbaar aan de ligging van het 
boerenerf met boerderij op een verhoging. Ten tijde van agrarische activiteiten op deze plek 
was de rijke ruggrond ook in gebruik als akker. De lagere gronden ten westen waren in 
gebruik als weide.

2) Veehouderij – alles onder één dak

Een boerderij is een multifunctioneel, agrarisch bouwwerk waarin gewoond, gewerkt, 
gestald en opgeslagen wordt. Mens en bewoning aan de ene zijde, door een wand 
gescheiden van een werkplaats, veestalling en opslag aan de andere zijde. Daar is ook sprake 
van bij boerderij De Olthof. In dit geval is de boerderij vormgegeven in de streekeigen stijl 
van het Sallandse krukhuisboerderij, onderdeel van het hallenhuistype. 

Dat het veehouderij betrof, is in de deel onder meer te herkennen aan: de mestdeurtjes, 
korven, de cirkelvormige stalen stalraampjes, en de grote opening aan de achterkant met 
schuurdeur. 

De bewoning door de mens in het voorhuis is onder meer te herkennen aan: het 
representatieve uiterlijk van het voorhuis, de karakteristieke glazen erker, de schoorstenen 
met daaronder de met witjes versierde schouw. 

Achtergevel van de boerderij in vroeger 
tijden
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Disclaimer

De in dit onderzoek gepresenteerde kernkwaliteitenscan is tot stand gekomen middels de 
voorhanden zijnde documentatie en beschikbare betrokkenen. Het is een tijdgebonden 
interpretatie van het daaruit voortgekomen beeld van de geschiedenis van het onderwerp 
van onderzoek. De resultaten zijn geen wetenschappelijk onderbouwde standpunten, maar 
de gehanteerde methode is wel gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten, 
aangevuld door de jarenlange ervaring van BOEi in het herbestemmen van erfgoed. Conform 
het karakter van het haalbaarheidsonderzoek gaat het hier om een quickscan van de 
kernkwaliteiten. Een quickscan leidt tot een eerste aanzet. Voor een integrale inzet van de 
resultaten dienen de hieruit voortgekomen kernkwaliteiten nader uitgewerkt te worden.

Vanzelfsprekend dient er voor een bijzonder pand als de Olthofboerderij rekening 
gehouden worden met de eisen vanuit bijvoorbeeld monumentbeheer, ecologie en 
bouwveiligheid. Afhankelijk van de gewenste toepassingen is dit voor de initiatiefnemer 
meer of minder van belang.

KERNWAARDEN
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OBJECTINFORMATIE

De boerderij heeft de opzet van een zogeheten “krukhuisboerderij” (een boerderij met 
een dwars geplaatst woonhuis) en bestaat formeel uit twee adressen. Olthoflaan 10 
betreft het woonhuisgedeelte en Olthoflaan 12 betreft de voormalige stal. Het 
woonhuisgedeelte is fysiek opgedeeld in 2 gedeelten, met beide een eigen 
bovenverdieping, toegankelijk middels vaste trappen.

De hoofddraagconstructie, ofwel de gebinten, is het oudste deel van boerderij De Olthof
en dateert uit 1674. Dit is de dragende houtverbinding die de kap draagt. Deze robuuste 
constructie verkeert nog in relatief goede staat en dat is bijzonder te noemen. Het draagt 
bij aan de historische beleving van de boerderij.

De boerderij is een typisch voorbeeld van een laatnegentiende-eeuwse hallehuisboerderij
(van oorsprong een langgerekt, driebeukig gebouw met de deel in het midden en de 
stallen aan weerszijden) in krukhuisvorm en heeft daarmee een sterk streekeigen 
karakter. De boerderij heeft enkele kenmerkende negentiende-eeuwse stijlkenmerken 
zoals stalen stalramen, luiken aan de voorzijde, twee grote schoorstenen met schouw (die 
voorzien is van witjes) en de kenmerkende glazen erker aan de zichtzijde van de gevel. De 
spantconstructie van de boerderij verkeert nog in goede staat en draagt bij aan het 
historische karakter van de boerderij.

De boerderij ligt op een markante verhoging in het landschap. Het gebouw vormt een 
duidelijke eenheid met naastgelegen schuur. Beide gebouwen vormen een ensemble.

De boerderij is een herinnering aan het agrarische verleden van de plek, die door de 
aanleg van Bedrijvenpark A1 een geheel ander karakter heeft gekregen. Daarmee is de 
boerderij een stille getuige van een rijk verleden en een markant herkenningspunt op het 
bedrijventerrein.

Op de naastgelegen tekening is het bovenaanzicht van de bestaande situatie 
weergegeven. De boerderij en de schuur liggen vrij centraal op het perceel. De prachtige 
boom die tussen de boerderij en de schuur staat heeft een monumentale uitstraling. Op 
de tekening is reeds het talud getekend dat nog wordt doorgetrokken en de onbebouwde 
zone langs de randen van de kavel die voor minimaal 50% uit groen moet bestaan. Tevens 
zijn de (optionele) 20 parkeerplaatsen ten behoeve van de truck-parking ingetekend.
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Gevorkte ankerbalk in de deel van de 
boerderij
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Op tekening is te zien welke delen van het gebouw wanneer zijn gebouwd. Het oudste deel dateert uit 1674. 
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Begane grond

1e verdieping

Plattegrond van de boerderij waaruit blijkt welk deel wanneer is gebouwd
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Tabel oppervlakten

De ruimtelijke mogelijkheden zijn mede bepalend voor de herbestemming van 
de boerderij. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de metrages in zowel 
de boerderij als de schuur. 

Op de plattegrond hiernaast is de indeling van de begane grond van de boerderij 
weergegeven, inclusief maatvoering en constructieve delen zoals de gebinten. 

Op de navolgende plattegronden zijn doorsneden en de indeling van de eerste 
verdieping en de kelder van de boerderij weergegeven, inclusief maatvoering en 
constructieve delen. 

Boerderij Bruto vloeroppervlak

begane grond 408

1e verdieping 113

kelder 65

Schuur

begane grond 139

725

Plattegrond van de begane grond van de boerderij 



11Plattegrond eerste verdieping van de boerderij



12

Plattegrond kelder



13Doorsnede A-A

Doorsnede van de schuur
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OBJECTINFORMATIE
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Op de onderstaande plattegronden zijn de indeling van de begane grond en de doorsneden van de schuur weergegeven.

Plattegrond van de schuur
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STAAT VAN HET OBJECT
Op 25 augustus 2020 heeft BOEi een bouwkundige inspectie uitgevoerd. Dit zijn de 
belangrijkste bevindingen:

• Er is een beperkte hoeveelheid asbest in de boerderij aanwezig. Dit dient gesaneerd te 
worden. 

• Alle installatieonderdelen dienen verwijderd te worden, behoudens onderdelen die 
historische waarde hebben, zoals de pomp in de deel en de bakoven in de schuur.

• Fundering: in de gevels zitten op verschillende plekken scheuren. Deze zijn niet 
verontrustend en behoren bij een boerderij van dit type.

• Betonwerk: de betonnen vloeren zullen waarschijnlijk vervangen / overlaagd moeten 
worden.

• Het metsel- en voegwerk dient op verschillende plaatsen hersteld te worden.
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Pomp in de deel Bakoven in de schuur (achter de opslag)

• De gevels dienen (voorzichtig) gereinigd te worden.

• De dakconstructie ziet er nog goed uit. De rietlatten en hilden zijn nog in een redelijke 
conditie.

• Bouwkundige kanaalelementen (2 schoorstenen): deze verkeren in een redelijke 
conditie

• Kozijnen, ramen en deuren: een aanzienlijk deel dient hersteld, dan wel vervangen te 
worden.

• Dakbedekking: de kap dateert van 2005 en is in een redelijke conditie. Het rieten dak is 
aan een onderhoudsbeurt toe (scheren en opstoppen). De dakpannen (gesmoorde 
vlakke Mulderpan / onderste dakvlak) moeten nagelopen worden en daar waar nodig 
vervangen.

• Beglazing: verschillende ruiten zijn gebroken of ontbreken. Nieuwe ruiten uitvoeren in 
monumentenglas.

• Schilderwerk: momenteel in de kleuren wit, rood, grijs en groen. De toestand van het 
schilderwerk is slecht. Dit dient hersteld te worden, waarbij een kleurenonderzoek 
wordt aanbevolen.

Naast een bouwkundige inspectie  is er een restauratieplan opgesteld. 

Foto’s van de gevels en gevelopeningen van de huidige 
boerderij
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VERDUURZAMING VAN HET OBJECT

De Olthof boerderij zal in de huidige staat niet duurzaamheid gebruikt kunnen worden. De 
vloeren op de deel liggen in het zand (dus niet geïsoleerd), de gevels zijn niet geïsoleerd, de 
ramen zijn voorzien van enkel glas en de rieten kap is niet geïsoleerd en onbeschoten. Dat 
betekent dat er op het gebied van duurzaamheid nog veel kan (en moet) worden gewonnen.

Wat de eisen voor energiegebruik en comfort moeten worden is afhankelijk van de 
herbestemming. Een werkplaats of magazijn vraagt een geheel andere aanpak als horeca of 
kinderdagverblijf.
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Foto’s van de huidige kap van de boerderij



FUNCTIES EN 
SCENARIO’S

Op basis van de vorige hoofdstukken zijn er in overleg met de 
gemeente Deventer drie scenario’s uitgewerkt voor mogelijke 
toekomstige herbestemming. In dit hoofdstuk worden deze 
scenario’s toegelicht en vertaald in vlekkenplannen.

De drie gekozen scenario’s zijn louter ter inspiratie en ideevorming. Het staat de exploitant 
vrij om met een eigen invulling te komen . De uitgewerkte scenario’s Het betreft:

• Ambachtsboerderij

• Horeca / ontmoeten / vergaderen

• Afscheidsboerderij

Deze drie scenario’s worden in dit hoofdstuk uitgewerkt in vlekkenplannen. 
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POTENTIËLE FUNCTIES
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Bijzonder aan deze casus is de ligging van de monumentale boerderij. Op de historische 
gronden van de boerderij (al circa 1.000 jaar in gebruik geweest als agrarische grond) wordt 
een modern en duurzaam bedrijventerrein ontwikkeld. Het contrast tussen de monumentale 
boerderij en het bedrijventerrein is groot; de organisch gegroeide boerderij met z’n warme 
intieme uitstraling als een klein eiland te midden van veelal grootschalige, strakke en 
efficiënte bedrijfsgebouwen. 

Het huidige bestemmingsplan is leidend geweest voor mogelijke functies. Dat betekent 
bijvoorbeeld dat functies die ruimtelijk gezien voor de hand liggen (zoals wonen of 100% 
kantoor) niet zijn bekeken omdat deze op basis van het bestemmingplan niet mogelijk zijn. 
De gemeente heeft aangegeven niet mee te werken aan een wijziging van de bestemming. 
Echter, daar waar op basis van de kwaliteiten van de boerderij in combinatie met aspecten 
zoals locatie en bereikbaarheid een andere (niet passende) functie die  kansrijk achtten, 
hebben wij deze toch meegenomen. 

Bij het voorgaande merken wij nog het volgende op. “Logistiek” / opslag zou een voor de 
hand liggende functie zijn omdat dit het thema van het terrein is. Omdat de boerderij zich 
hier ruimtelijk niet voor leent (relatief klein oppervlakte, met veel ‘kolommen’ (gebinten) die 
in de weg staan en beperkte hoogte), hebben wij deze functie niet verder onderzocht.

Voor alle scenario’s geldt dat de relatie met het achterliggende natuurgebied van belang is. 
Misschien voor de functies horeca en afscheidsboerderij nog meer dan de 
ambachtsboerderij, maar de relatie is belangrijk.
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POTENTIËLE FUNCTIES
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1) Ambachtshoeve

Een voor de hand liggende functie op het bedrijventerrein is ‘productie’. Op basis van het 
bestemmingplan is het mogelijk om  maximaal 50% van het oppervlakte naast productie als 
kantoorfunctie te gebruiken.

Gezien het eerder benoemde contrast tussen de monumentale boerderij en de 
grootschalige, strakke en efficiënte bedrijfsgebouwen denken wij aan ‘ambachtelijke’ en 
‘creatieve’ functies zoals een koffiebranderij, een drukkerij/grafische vormgeving, glas- en 
aardewerkvervaardiging of een bierbrouwerij. 

We hebben de functie bierbrouwerij als basis genomen voor dit scenario. In aanvulling op de 
brouwerij hebben wij als voorbeeld een combinatie van kaasboerderij, een ijsboerderij en de 
verkoop van streekproducten toegevoegd. Hiernaast zijn foto’s van referentieobjecten 
toegevoegd (bierbrouwerij de Uddelaer in Almelo en kaasboerderij Weenink in Winterswijk 
en Harmienehoeve.

Een ambachtshoeve met verschillende functies sluit ook mooi aan bij de kernkwaliteiten van 
de boerderij. Daar waar eeuwen lang koeien werden gehouden en de opbrengsten van het 
land werden bewerkt, kunnen in de nabije toekomst dezelfde producten (granen, melk en 
andere streekproducten) worden bewerkt en verkocht.

Ook het thema ‘alles onder een dak’ komt terug in deze functie. Zowel werken, bewerken, 
stallen en produceren zijn hier aan de orde. 

Hieronder is een vlekkenplan weergegeven van hoe de boerderij als bierbrouwerij in 
combinatie met een kaasboerderij eruit zou kunnen zien.

Voorbeeld van een  bierbrouwerij en kaaswinkel  in een historisch gebouw
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1) Ambachtshoeve

In dit scenario is aan de voorzijde van de boerderij een 
“museumtuin” gecreëerd waar bijvoorbeeld historische 
gewassen geteeld worden.  Een dergelijke tuin versterkt het 
historische karakter van de boerderij en de geteelde producten 
kunnen in de landwinkel (zie hierna) worden verkocht.  

Parkeren kan achter de boerderij, zo veel mogelijk in het 
groen. De cirkels met een + zijn nieuwe bomen, de cirkels met 
een punt zijn bestaande bomen.

Tussen de boerderij en de schuur is een terras getekend dat 
zowel door de gebruikers en bezoekers van de boerderij als 
van de kaas- en ijswinkel gebruikt kan worden.

Deze variant heeft een viertal entrees die zijn aangeduid met 
de zwarte driehoekjes. De entree naar het terras  is een 
nieuwe uitbouw en is een knipoog naar de oude situatie. De 
restanten van deze oude ingang zijn nu nog zichtbaar naast de 
huidige (lage) entree.

De belangrijkste ruimte in dit scenario is de multifunctionele 
ruimte, de huidige deel van de boerderij. Hier vindt de 
productie plaats. Centraal in de ruimte staan de ketels waar 
het bier wordt gebrouwen. Rondom de ketels zijn een grote 
bar en diverse zitgelegenheden gemaakt ten behoeve van 
ontmoeten en/of vergaderen. Achter de ketels is de 
toiletgroep. De keuken is direct tegen de grote ruimte 
geplaatst. Met een grote stalen trap langs de waardestellende
gevel tussen de huidige deel en het woonhuis kun je vanuit de 
grote multifunctionele ruimte naar de eerste verdieping.

Centraal aan de voorzijde van de boerderij is de landwinkel 
geplaatst, direct aan de museumtuin. De winkel kan los van de 
brouwerij open of dicht zijn.

Links bovenin zijn twee ruimtes ten behoeve van opslag, 
bottelen of labelen.

Linksonder en op de eerste verdieping zijn er kantoorruimtes.

Bovenaanzicht van de kavel in het scenario Ambachtshoeve



21Begane grond van de boerderij in het scenario 
Ambachtshoeve



22Eerste verdieping en kelder van de boerderij in het scenario 
Ambachtshoeve
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Ambachtshoeve – Schuur

In de schuur – met beperk daglichttoetreding – is een landwinkel getekend waar kaas en/of 
ijs wordt verkocht. Hier kunnen vanzelfsprekend ook andere producten verkocht worden 
aan de achterzijde is er ook een ingang vanaf het terras getekend.

Begane grond van de schuur in het scenario Ambachtshoeve
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Referentiebeelden van een Ambachtshoeve als bierbrouwerij, kaas- en/of ijswinkel
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POTENTIËLE FUNCTIES

25

2) Horeca / ontmoeten / vergaderen

Het tweede scenario betreft het gebruik van de boerderij als horeca, 
ontmoetings- en vergaderfunctie. De kernkwaliteit “alles onder een dak” 
komt ook hier terug. Omdat er op steenworp afstand een nieuw ‘Van der 
Valk’ hotel in aanbouw is (bestaande uit 140 kamers, een congrescentrum 
met 7 vergader- en 2 congreszalen, fitnesscentrum met wellness en 
zwembad met verwachte oplevering najaar 2020), zal een 
horecaexploitant van de boerderij zich op een ander marktsegment willen 
richten. Gezien de kenmerken van de boerderij zou deze locatie zich goed 
kunnen lenen voor een kleinschaligere, exclusievere en intiemere 
horecagelegenheid. Een plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, 
waar gewerkt en vergaderd kan worden, een presentatie worden gegeven, 
een jubileum gevierd of een receptie gegeven, maar natuurlijk ook 
geluncht en gedineerd kan worden. Voor groepen, maar ook voor 
passanten die – via de Olthoflaan – aan het wandelen of fietsen zijn.

In dit scenario is de tuin ingericht als een ‘activiteitentuin’ waar 
kleinschalige spelletjes gespeeld kunnen worden zoals schaken, midgetgolf 
of jeu des boules. In de tuin is een nieuw te realiseren afgiftepunt voor de 
horeca gecreëerd. Tussen de boerderij, de monumentale boom en de 
schuur ligt een groot terras.

Centraal in het gebouw is de ‘huiskamer’ in de huidige deel. Dit is het hart 
van de boerderij, daar waar mensen elkaar ontmoeten en waar gegeten en 
gedronken kan worden. Bijbehoren ruimtes als keuken en opslag zijn naast 
deze ruimte geplaatst. In het huidige woongedeelte van de boerderij zijn 
een vergaderruimte, een ontmoetingsruimte, een kantoor en een grote 
garderobe ingetekend. In dit scenario zijn er twee entrees; een naar de 
‘huiskamer’ en een vanaf het terras naar de centrale verkeersruimte van 
waaruit alle ruimtes kunnen worden bereikt. De toiletten zijn centraal 
gepositioneerd en vanaf twee kanten te betreden.

Op de eerste verdieping van de boerderij zijn er nog twee vergader-, dan 
wel ontmoetingsruimtes die bereikbaar zijn met de trap vanuit de centrale 
gang.

Bovenaanzicht van de kavel in het scenario Horeca / ontmoeten / vergaderen



26Begane grond van de boerderij in het scenario Horeca / ontmoeten / vergaderen
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Eerste verdieping van de boerderij in het scenario Horeca / ontmoeten / vergaderen
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Begane grond van de schuur in het scenario Horeca / ontmoeten / vergaderen

2) Horeca / ontmoeten / vergaderen

De schuur is ingericht als multifunctionele ontmoetingsruimte met horeca en diverse 
plaatsen waar mensen kunnen werken, leren, ontmoeten of informeel vergaderen. Elke 
vergaderruimte heeft in dit scenario een andere indeling om verschillende ‘settings’ te 
kunnen faciliteren. Om meer daglicht te krijgen zijn er een aantal dakramen getekend. Er zijn 
twee entrees: een voor de bezoekers van de ontmoetingsruimte en een voor bezoekers van 
het terras die het toilet willen bezoeken.
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Referentiebeelden van het scenario Horeca / ontmoeten / vergaderen

Referentiebeelden van het scenario Horeca / ontmoeten / vergaderen
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3) Afscheidsboerderij

Het derde scenario betreft een zogenaamde afscheidsboerderij. Een 
bijzondere locatie met veel sfeer, warmte en intimiteit waar afscheid 
genomen kan worden van dierbaren. Er zijn verschillende mogelijkheden 
om de boerderij in te delen, maar het meest voor de hand ligt om in ‘de 
deel’ grotere afscheidsplechtigheden te houden. Daarnaast kunnen er een 
aantal kamers worden gebruikt als  ‘afscheidskamers’. Dit zijn ruimtes die 
24 uur per dag door nabestaande gebruikt kunnen worden om afscheid te 
nemen indien opbaring thuis niet mogelijk is. 

Naast afscheid kan de exploitant er ook voor opteren om bepaalde ruimtes 
van de boerderij te verhuren voor samenkomsten zoals lezingen of 
vergaderingen.

Het thema ‘alles onder een dak’ kan in deze functie terug komen; afscheid 
nemen, samenzijn, vergaderen en/of  kennis delen.

In het derde scenario is het terrein soberder ingericht. In de voortuin is een 
extra oprijlaan gemaakt rondom een nieuwe boom voor de rouwauto. 
Vanaf de parkeerplaats aan de achterzijde loopt een slingerpad naar de 
boerderij ten behoeve van bezoekers van de kleinere afscheidsruimten.  

Dit scenario behelst geen crematorium. Je zou kunnen zeggen dat het een 
sfeervol en warm mortuarium is waar een stoffelijk overschot wordt 
opgebaard. Na het afscheid of de ceremonie wordt het stoffelijk overschot 
weggehaald om naar een begraafplaats of crematorium gebracht te 
worden. 

Er zijn verschillende ruimtes, van groot tot klein waar mensen samen 
kunnen komen om afscheid van dierbaren te nemen. Er zijn verschillende 
entrees om elke ruimte afzonderlijk goed bereikbaar te maken zodat er zo 
weinig mogelijk ‘kruisend verkeer’ in de boerderij is.

De entree links boven is de ingang naar de verzorgingsruimte. Vanuit daar 
kan de kist naar de verschillende afscheidsruimtes worden gebracht.

De eerste verdieping van de boerderij is ten behoeve van opslag en 
kantoor.

Bovenaanzicht van de kavel in het scenario 
Afscheidsboerderij
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Begane grond van de boerderij in het scenario Afscheidsboerderij
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Eerste verdieping van de boerderij in het scenario Afscheidsboerderij
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3) Afscheidsboerderij

In de schuur is een aparte ruimte gecreëerd waar een dienst kan worden 
gehouden, maar waar ook bijvoorbeeld vergaderd kan worden. Deze ruimte is 
zelfvoorzienend en een eigen toiletgroep en keuken / pantry. 

Een andere mogelijkheid is dat de schuur wordt ingericht als aparte koffieruimte na 
een ceremonie.

Begane grond van de schuur in het scenario Afscheidsboerderij
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Referentiebeelden van een Afscheidsboerderij



Subsidiemogelijkheden
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FINANCIERING
In deze Quick Scan is gekeken naar subsidiemogelijkheden voor de cascorestauratie en voor 
herbestemming. Daarbij zijn de lopende regelingen van de provincie Overijssel bekeken, 
alsmede potentiële fondsen. Mogelijk is deze lijst niet compleet. Indien hier mogelijkheden 
voor subsidieverkrijging uit blijken, dan zijn deze hieronder opgenomen. Het is aan de 
exploitant om te kijken welke en of de subsidiemogelijkheden mogelijk en haalbaar zijn.

De voor dit project mogelijk aan te vragen subsidies betreffen:

Provincie Overijssel

Subsidie Herbestemming Cultureel erfgoed; maximaal € 150.000,-; target.

Subsidie voor Overijsselse gebouwen en bouwwerken die vanuit het verleden zijn 
overgebleven, het waard zijn om behouden te blijven en bijdragen aan de karakteristieke 
identiteit van het gebied.

Fondsenscan

Daarnaast zijn onderstaande fondsen en subsidieregelingen in beeld gebracht.

Rabobank Coöperatief Fonds

Het fonds steunt projecten in de eigen regio. Momenteel ligt de nadruk op het ondersteunen 
van Verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven die continuïteitsproblemen 
hebben door de coronacrisis. Normaal kunnen ook andere projecten aanvragen indienen. 

Stichting Wesselings- van Breemen

Stichting Wesselings- van Breemen ondersteunt culturele en maatschappelijke initiatieven in 
de gemeente Deventer. Restauraties vallen ook onder het uitkeringsbeleid. Het gaat om 
bescheiden bedragen.

Boerderijenfonds

Het Boerderijenfonds is een landelijk stimuleringsfonds voor herbestemming, in combinatie 
met verduurzaming en/ of restauratie, van agrarisch erfgoed. Het fonds richt zich op 
onderscheidende herbestemmingsprojecten van historisch waardevolle boerderijen, die 
bijdragen aan een toekomstbestendig platteland. Er zijn echter twee beperkingen: (1) 
overheden zijn uitgesloten en (2) het fonds richt zich op het platteland.

Subsidie Advies bij Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)

Subsidie voor advies en ondersteuning van specialisten voor de uitwerking van een 
realistisch, actiegericht en haalbaar toekomstplan voor het erf. Het gaat wel om bescheiden 
bedragen.

BOEi heeft geen specifieke fondsen gevonden op het gebied van ambacht. Bij een specifiek 
project zou contact opgenomen kunnen worden met het Stimuleringsfonds voor Creatieve 
Industrie. Hun speerpunten zijn onder andere vormgeving, architectuur en digitale cultuur. 
Belangrijk is onder andere dat het project vernieuwend is en interdisciplinair. 

Het succesvol aanschrijven van vermogensfondsen is sterk afhankelijk van de aard van de 
herbestemming. Commerciële herbestemmingen maken weinig kans omdat de 
vermogensfondsen inzetten op een cultureel of een maatschappelijk doel. Het restaureren 
van cultureel erfgoed op zich is bij weinig vermogensfondsen een doelstelling, maar maakt in 
combinatie met een culturele herbestemming wel kans. Bij een aantal fondsen is 
monumentenzorg nog wel opgenomen in hun beleid maar de voorwaarde dat het om 
rijksmonumenten gaat. 

Een grote financiële bijdrage van vermogensfondsen ligt in deze tijd niet in de lijn der 
verwachtingen. Lokale fondsen kunnen bereid zijn om een kleine bijdrage te leveren voor 
een (deel)project. Enkel via overheidssubsidies is een grotere bijdrage te verwachten als het 
project aan de eisen en het beleid voldoet.  

Daarnaast is het nog goed om te weten dat vrijwel alle fondsen en ook sommige 
subsidieregelingen de voorwaarde hebben dat de aanvrager een stichting, vereniging of 
onderneming zonder winstoogmerk moet zijn.
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