
Programma 

Symposium ‘VAB’ 

 

15.30 uur Inloop met koffie en thee 

16.00 uur Welkom door dagvoorzitter en introductie door Herbestemming Noord 

16.10 uur Presentatie Edo Gies  

 Edo Gies is senior onderzoeker ‘’regionale ontwikkeling’’  bij Wageningen 

Environmental Research (Alterra). Hij geeft een korte presentatie over de stand van 

zaken en verwachtte toekomstige ontwikkelingen m.b.t. VAB. 

16.20 uur Interview met initiatiefnemers (plenair) 

Gespreksleider is Elly van der Goot van Van der Goot Advies. Op de volgende pagina’s 

kunt u meer lezen over de verschillende initiatiefnemers. 

17.20 uur Korte pauze 

17.35 uur Panel van deskundigen  

Het panel beantwoordt vragen van initiatiefnemers en uit het publiek. Op de volgende 

pagina’s kunt u meer lezen over het panel. 

18.25 uur Plenaire afsluiting 

18.30 uur Buffet  

Tijdens en na het buffet kan men de infomarkt bezoeken.  

20.30 uur Sluiting 

 

 

Locatie: Gevangenismuseum Veenhuizen, Oude Gracht 1.  

Wij verzoeken u te parkeren op het parkeerterrein tegenover Hotel Bitter & Zoet. Adres: 

Hospitaallaan 16, Veenhuizen



Initiatiefnemers  

Kitty Vos – van Stichting Oases, is winnaar van het unieke 

experiment van de provincie Overijssel: VAB-athon. VAB-athon 

is een 24-uurs ideeën marathon dat onderdeel uit maakt van 

het project ‘’buitenkansen’’. Tijdens de ideeën marathon 

konden ambitieuze initiatiefnemers zo veel mogelijk creatieve, 

kansrijke concepten aandragen. Het beste idee – het idee van 

Stichting Oases – is beloond met de sleutel van een 

leegstaande boerderij in Stegeren voor een periode van twee 

jaar. Het doel van Stichting Oases is het terugdringen van 

depressie en burn-out problematiek die samen een groot 

maatschappelijk probleem vormen. De Oase richt zich specifiek 

op naasten van mensen met kanker, een risicogroep voor 

depressie en burn-out problemen. In een landelijke en 

huiselijke omgeving gaat stichting Oases hen logeer- en 

dagopvang aanbieden met professionele begeleiding.  

Voor verdere informatie: www.stichtingoases.nl / 

www.buitenkansen.eu  

 

Paul Borghaerts – is samen met zijn vrouw eigenaar van 

groepsaccommodatie Groot Amswert in Easterein. Groot 

Amswert is een van origine kop-hals-rompboerderij uit 1785  

die zij dankzij grote inspanning van de ondergang hebben 

gered. Borghaerts heeft een achtergrond in het opkopen en 

verbouwen van historische panden rond Amsterdam, hierbij 

heeft hij specifieke kennis omtrent bouw, renoveren en 

restaureren van historische panden opgedaan. Ook heeft 

Borghaerts kortgeleden een bouwhistorisch en 

dendrochronologisch onderzoek naar 130 Greide-boerderijen 

afgerond waarbij hij aan de hand van 1200 verzamelde 

houtmonsters en de jaarringen van het hout, de ouderdom en 

afkomst van de eeuwenoude constructies kon vaststellen.  

 

Hilvert Sassen & Machiel Adema –  Hilvert Sassen is eigenaar 

en initiatiefnemer van de herbestemming en restauratie van 

een vervallen monumentale dwarshuisboerderij uit 1898 

bestaande uit een voorhuis en schuur. Hilvert Sassen past het 

Rijksmonument aan tot woonhuis en bedrijfslocatie voor zijn 

eigen aannemersbedrijf. Machiel Adema heeft namens 

Stichting DBF ondersteuning geboden tijdens het 

herbestemmingsproces van de boerderij en zal de presentatie 

verzorgen.  

http://www.stichtingoases.nl/
http://www.buitenkansen.eu/


Hylke van Niel & Lara Faber – hebben plannen voor een 

timmerwerkplaats met hun monumentale boerderij in 

Veenhuizen. De timmerwerkplaats zal  onder andere 

werkplekken bieden voor dagbesteding en voor mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt. Hylke en Lara zitten nog in de 

planfase en waar zij tegenaan lopen in dit proces, is 

waarschijnlijk voor velen herkenbaar.  

Bert Pathuis – is mede eigenaar van de uit 1918 

daterende  boerderij ‘Huis te Zeijen’ in Zeijen. Op het erf van 

deze boerderij worden 16 senioren woningen gerealiseerd. 

Huis te Zeijen zelf zal worden her bestemd tot B&B en zorg- en 

dienstverlening locatie die de bewoners van het erf zal gaan 

ondersteunen. Bert Pathuis is van huis uit bouwkundig 

ingenieur, eigenaar van Pathuis & Partners en al ruim 25 jaar 

actief op het terrein van het maatschappelijk vastgoed, 

waarvan de laatste 15 jaar als ondernemer.  

Johan Timmermans – is eigenaar van timmerbedrijf de 

Timmermantsjoender uit Garyp. Het duurzaam verbouwen van 

woningen en bedrijfspanden behoort tot een van de  

specialiteiten van het bedrijf. Johan Timmermans heeft 

inmiddels een melkfabriek en een boerderij (beide uit Garyp) 

herbestemd tot woningen. Daarnaast is hij momenteel bezig 

met de herbestemming van een kerk in Jirnsum, eveneens tot 

woning. Onlangs heeft hij een boerderij in Oentsjerk 

aangekocht, waar hij voor dezelfde uitdaging staat. 

 

Panel van deskundigen  

Murk de Jong – directeur van Stichting DBF en projectleider 

van Herbestemming Noord. Stichting DBF zet zich in voor de 

leefbaarheid en economische dynamiek op het platteland. Dit 

doen zij o.a. via het project Herbestemming Noord. DBF 

begeleidt en adviseert initiatiefnemers. 

Edo Gies – is senior onderzoeker ‘’regionale ontwikkeling’’  bij 

Wageningen Environmental Research (Alterra). Edo Gies is 

auteur van het rapport “landelijk gebied en leegstand”. Dit 

rapport heeft door een prognose van de toekomstige 

leegstand van  agrarische bebouwing in Nederland te maken 

het probleem van vrijkomende agrarische bebouwing  onder 

de aandacht gebracht. 



Jan ten Kate – is wethouder (en eerste locoburgemeester) in 

de Drentse gemeente De Wolden en in het weekend is hij 

melkveehouder. Gemeente De Wolden hanteert betreft het 

probleem VAB een vooruitstrevend en succesvol beleid, 

waarbij bedrijven zich via een korte, soepele procedure kunnen 

vestigen in vrijkomende agrarische bebouwing. 

Henk Lohrengel – eigenaar van Adviesbureau Lohrengel & 

Partners, is betrokken geweest bij de restauratie, renovatie en 

verduurzaming van Erve Oostwold, een fraaie 19e-eeuwse 

boerderij uit het Oldambt in Oostwold tot een hoogwaardige 

groepsaccommodatie. Op dit moment ondersteunt hij het 

herbestemmingsproces van de Huningaheerd in Beerta, een 

vergelijkbaar project als in Oostwold maar van een grotere 

omvang. Beide sterk vervallen boerderijen zijn 

Rijksmonumenten en vertegenwoordigen de rijke geschiedenis 

van het Oldambt (Graanrepubliek). Daarnaast is Lohrengel 

bestuurssecretaris van de Vereniging Restauratie Noord en 

coördinator van het Restauratie Opleidingsproject Noord 

Nederland. 

Arthur Prinsen – Het Restauratiefonds zet zich al ruim 30 jaar 

in voor het in stand houden van monumenten. Het 

Restauratiefonds ondersteunt eigenaren die een monument 

willen onderhouden, restaureren, herbestemmen, 

verduurzamen of aankopen. Er bestaan geen 

standaardoplossingen voor financiering van een 

herbestemming. Vaak is er sprake van een combinatie van 

verschillende financieringsbronnen. Het Restauratiefonds kan 

hierbij ondersteunen en biedt persoonlijk maatwerk. 

 

 


