
Vrijkomende boerderijen in 

Fryslân: herstel of verval?



opzet presentatie VAB’s 

• de Friese aanpak tot nu toe  
 

• ervaringen hiermee tot nu toe 
 

• ontwikkelingen in en buiten Fryslân  
 

• vooruitblik: de nieuwe provinciale Omgevingsvisie 

 



aanpak tot nu toe 

kwaliteitsarrangementen in het streekplan Fryslân 2007: 
stimuleren/ begeleiden/ maatwerk, én randvoorwaarden stellen; 
kwaliteitsverbetering staat centraal 
 
 
specifiek ruimte-voor-ruimte: regeling is in 2014 versoepeld;  
1.000m² sloop beeldverstorende bebouwing,  
3.000m² sloop kassen  
 
  
 
 

 
 

 
 



aanpak tot nu toe 
• ‘kathedralen van het Friese landschap’:  

subsidies herbestemming in combinatie met restauratie van 
karakteristieke boerderijen;  
laagrentende leningen via Cultuurfonds voor monumenten 
Fryslân 
 

• Kenniscentrum Herbestemming Noord 
http://www.herbestemmingnoord.nl/herbestemming-noord-over-gemeentelijk-vab-beleid-vrijkomende-agrarische-bebouwing/ 

 
• maatwerk Nije Pleats/ gemeente: 

inpassing in kernkwaliteiten  
landschap  

 
 

http://www.herbestemmingnoord.nl/herbestemming-noord-over-gemeentelijk-vab-beleid-vrijkomende-agrarische-bebouwing/


ervaringen 

• minder gebruik ruimte-voor-ruimte dan verwacht: geen grote 
aantallen m2 sloop 
 

• hergebruik stagneert wat: minder programma wonen/ werken/ 
voorzieningen 
 

• concurrentie met woningbouw ca. in kernen; gemeenten 
kiezen eerder voor ontwikkeling in kernen 
 

• geen gelijke tred met toename bedrijfsbeëindiging/ leegstand 



ontwikkelingen 
 
Nederland tot 2030: 30% van agrarische erven komt vrij: 32 mlj m2 
voor 15 mlj m2 geen vervangende bestemming 
 
Fryslân tot 2030: vrijkomend 1,1 mlj m2 woonhuizen (27%),  
1,3 mlj m2 bedrijfsgebouwen (23%); totaal 2,4 mlj m2; vooral 
graasdierhouderijen (melkvee) met ligboxenstallen 
 
minder courante woningen;  
grote bedrijfsgebouwen 1970-2000;  
stallen met asbest  
 
 



Bron: Vrijkomende agrarische bebouwing  

in het landelijk gebied, Alterra 



vooruitblik 

• voorzet voor open planfase Omgevingsvisie:  
leegstand boerderijen als discussie-item landelijk gebied 
 

• stimuleren hergebruik/ sloop vrijkomende boerderijen;  
tijd voor een nieuwe focus/ aanpak: van beschermen en 
randvoorwaarden stellen, naar hergebruik en sloop 
stimuleren  
 

• mix van instrumenten 
alle partijen aan zet! 
 
 
 
 
 
 



vooruitblik 

inbedden in brede aanpak: transformatie, herstructurering 
bestaande bebouwing   
 
 
 
 
 
 
grote, structurele, langdurige opgave;  
mix van instrumenten door allerlei partijen 
 
wie doet wat? 
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