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Landschapsbeheer werkt aan herstel monumentale boerenerven in
Noord-Groningen, Slochteren en Hoogezand-Sappemeer
Al meer dan vijftien jaar zet Landschapsbeheer Groningen zich in voor behoud en herstel van monumentale
boerenerven. Dit jaar is gestart met een nieuw project in Noord-Groningen, Slochteren en HoogezandSappemeer. Hieraan kan nog een aantal erfeigenaren meedoen.
Het nieuwe herstelproject richt zich op de versterking van de verschillende landschappen, met hun eigen
karakteristieken. Elke streek heeft zijn eigen type boerderij, met een bijbehorend type erf. Daardoor zijn ze
zo bepalend voor de identiteit van een gebied. Met de boerenervenprojecten werkt Landschapsbeheer aan
het versterken van die identiteit. Maar boerenerven hebben niet alleen landschappelijke en
cultuurhistorische waarden. Ze zijn ook belangrijk voor de natuur. Voor veel dieren zijn deze terreinen de
enige vlucht- en nestgelegenheid in het open, intensief gebruikte agrarische landschap. Veel vogels en
kleine zoogdieren maken er gebruik van.
Monumentale erven
Monumentale erven vertegenwoordigen al deze waarden. Een erf is monumentaal wanneer de structuur
van het gehele erf in de afgelopen honderd jaar nog zichtbaar is. Dit betekent dat bijvoorbeeld de singel en
de gracht voor een groot gedeelte nog bestaan. De afgelopen twintig jaar zijn veel van deze karakteristieke
elementen van boerenerven verdwenen. Sloten en grachten zijn gedempt, bomen in singels gekapt en
boomgaarden maakten plaats voor een nieuwe schuur of stal. In het project ‘Herstel monumentale
boerenerven in Noord-Groningen, Slochteren en Hoogezand-Sappemeer’ werkt Landschapsbeheer aan het
herstellen en nieuw aanplanten van deze elementen.
Ondersteuning
De Provincie Groningen en Landschapsbeheer Groningen willen eigenaren van monumentale boerenerven
ondersteunen bij het herstel en onderhoud van het erf. Er wordt daarom 50% subsidie gegeven op het
herstellen van karakteristieke groene elementen op het boerenerf. Dit kunnen bijvoorbeeld de singels zijn of
boomgaarden, heggen en hagen, solitaire bomen en eventueel de gracht.
Meer informatie?
Informatie over de subsidie en de voorwaarden voor deelname kunt u vinden op de website van
Landschapsbeheer Groningen: www.landschapsbeheergroningen.nl. Mailen of bellen kan ook
(info@landschapsbeheergroningen.nl of 050 534 51 99).
Dit project is mede mogelijk door financiële steun van Provincie Groningen en de Nationale Postcode Loterij.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Geert Schoemakers (050 368 97 85 of
g.schoemakers@landschapsbeheergroningen.nl).

