Cultuurhistorische elementen
Maatregelen voor cultuurhistorische
elementen maatregel
1. Historisch hoofdgebouw
a. woongedeelte
b. stalgedeelte

voorschriften

2. Historisch bijgebouw
a. karakteristiek, steen
b. karakteristiek, hout
c. regulier, steen
d. regulier, hout

- jaarlijks: goten schonen, pannen recht
leggen, nokken controleren
- schilderwerk:
* hout: driejaarlijks
* steen: vijfjaarlijks
- herstel van voegwerk en gevel
(incl. kozijnen, ramen, deuren)
* hout: twaalfjaarlijks
* steen: vijftienjaarlijks
- tienjaarlijks: behandelen tegen
houtworm, boktor, schimmels

3. Hooiberg
a. betonpalen of stalen kap
b. houten roeden en kap

- vierjaarlijks: algemeen conserverend
onderhoud
- tweejaarlijks: onderhoud houten
onderdelen
- achtjaarlijks: herstel constructie,
gedeeltelijke vervanging hout

4. Boenhok

- tienjaarlijks: onderhoud en conservering
(o.a. bakoven, waterfornuis)

5. Karnmolen
a. steen
b. hout

- buitenkant: vierjaarlijks schilderwerk en
ander conserverend onderhoud
- binnenkant: conserverend onderhoud
* hout: vierjaarlijks
* steen: vijfjaarlijks

6. Melkhuisje
a. steen
b. hout

als bij karnmolen (5)

7. Bakhuisje

als bij karnmolen steen (5)

€ 20,-

8. Zomerhuisje

als bij karnmolen steen (5)
als bij karnmolen hout (5), maar alles eens
per 3 jaar

€ 20,-

9. Prieel

- jaarlijks: goten schonen, pannen recht
leggen, nokken en schoorstenen
controleren
- vierjaarlijks: schilderwerk
- twaalfjaarlijks: plaatselijk voegwerk en
gevelherstel (incl. kozijnen, ramen,
deuren)

vergoeding

a. € 350,b. € 360,-

a. € 120,b. € 260,c. € 35,d. € 250,-

a. € 15,b. € 60,-

€ 20,-

a. € 40,b. € 100,-

a. € 15,b. € 80,-

€ 100,-

10. Buiten-wc

- buitenkant: eens per 4 jaar
- interieur: eens per 8 jaar

€ 50,-

11. Melkbocht

- geteerd houten gebouw:
eens per 6 jaar conserverend onderhoud
- jaarlijks: verharding en omheining

€ 80,-

12. Waterput

Tienjaarlijks: algemeen conserverend
onderhoud

€ 2,50

13. Lage betonsilo

Vijfjaarlijks: algemeen conserverend
onderhoud

€ 5,-

14. Rieten daken

vijfjaarlijks opstoppen en inboeten

€ 0,20 per m2

15. Oude klinkerbestrating

vijfjaarlijks: herbestraten of ophalen
bestrating

€ 2,- per 10 m2

16. Erfverharding grind

jaarlijks: bijhouden en aanvullen grind

€ 2,- per 10 m2

17. Stenen heultje

tienjaarlijks: herstel van metsel- en
voegwerk

€ 25,-

18. Stalen weidemolen

- jaarlijks:
* smeren
* extra slootonderhoud (op diepte
houden)
- zesjaarlijks: herstel- en schilderwerk

€ 50,-

Toelichting bij de cultuurhistorische elementen:
1. Alleen elementen met voldoende cultuurhistorische betekenis komen in aanmerking. Dit zal worden
getoetst.
2. De subsidie dekt de (gedeeltelijk) de meerkosten van onderhoud van cultuurhistorische elementen,
dus het verschil tussen onderhoud van een regulier element en een karakteristiek of historisch
element.
3. Net als bij de landschapselementen is de vermelde subsidie op jaarbasis, ook al vindt het onderhoud
vaak maar eens in de paar jaar plaats.

