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Zeist, 12 november 1993 

DECEMBER-LEZING 

Mw. drs. G. Bierema, werkzaam bij Het Oversticht (Welstandscommissie Overijssel) houdt 
een lezing over boerentuinen en boerenerven. 
Over boerentuinen en boerenerven is nog vrij weinig bekend. Indeling en gebruik hiervan 
was voor boer en boerin zo vanzelfsprekend dat het opschrijven of op tekening zetten 
hiervan weinig gebeurde. Thans zijn veel van deze boerentuinen verdwenen. Een "stads" 
assortiment planten werd via tuincentra voor iedereen overal verkrijgbaar, terwijl het 
veranderde gebruik van boerenhuis en tuin de traditionele boerentuin minder noodzakelijk 
maakte. Hiermee verloren veel boerentuinen hun tradidonele indeling en verdwenen de 
regionale verschillen. Thans worden over het hele land nog resterende boerentuinen 
geïnve ntariseerd. 
Aan de hand van vooral Overijsselse voorbeelden zal in de lezing ingegaan worden op het 
boerenerf als zelfvoorzienend systeem. Hierbij komt ook de ruimtelijke indeling van het erf 
aan de orde. Vervolgens worden de invloeden van de diverse tuinstijlen op de inrichting 
van het erf toegelicht. Als laatste komt de invloed van de ligging van het erf in zijn 
omgeving aan de orde. 

Datum: Dinsdag 14 december 1993. 
Tijd: 20.00 uur. 

Plaats: Kargadoor, Oude Gracht 36, Utrecht. 

KOMENDE LEZINGEN 

11 januari: H . Knippenberg - De religieuze kaart van Nederland sedert de Reformatie. 
8 februari: Informatie volgt 
8 maart: Informatie volgt 
12 april: C. de Bont - Historisch-geografisch onderzoek voor het streekplan Utecht. 
10 mei: Archeologisch onderwerp. 
juni: excursie 

VACATURELEED 

Herhaling! 
Ter versterking van het bestuur, dat nu uit 2 personen bestaat en dat we graag weer tot 
drie willen aanvullen, zoeken wij iemand die mee wil helpen het lezingenprogramma 
samen te stellen en dergelijke en die eventueel het penningmeesterschap op zich wi l 
nemen. Wie heeft er belangstelling? Informatie bij Sandra van Lochem (tel. 03404-55124 of 
Arnim van Oorschot tel. 070-3231881. 

CONTRIBUTIE 

Wilt u a.u.b. de contributie voor het jaar 1993-1994 overmaken op giro 4331136 ten name 
van Fiscus HGVU te Utrecht (ƒ25,-, voor studenten ƒ20,-). 


