
       
 

Boerderij in Beeld –  Groningen, 10 mei 2017       

1 
 

- PERSBERICHT -  

 

Met het project Boerderij in beeld geven Erfgoedpartners en de 
Boerderijenstichting Groningen stof tot nadenken over de boerderij als 
cultuurhistorisch icoon van het Groninger platteland. Met excursies, een 
fototentoonstelling en diverse randprogramma’s maakt het publiek kennis met 
heden, verleden èn toekomst van de Groninger boerderijen. Doel van Boerderij 
in Beeld is bij te dragen aan een grotere bewustwording en het stimuleren van 
het debat over de aanblik van het Groningse platteland en zijn boerderijen.   
 
Achtergrond 
Groningen kent een lange agrarische geschiedenis, waar de vele historische 
boerderijen van getuigen. Deze boerderijen zijn levend erfgoed: ze zijn in 
gebruik en er wordt gewoond en gewerkt. Maar dit erfgoed staat onder druk, 
niet alleen door agrarische ontwikkelingen maar ook door maatschappelijke 
ontwikkelingen als krimp en leegstand, energietransitie, aardbevingen en 
asbestsanering. Hoe gaan we om met deze vraagstukken en hoe combineren 
we behoud van het erfgoed met ontwikkelingen gericht op de toekomst? Hoe 
houden we samen het Groninger platteland aantrekkelijk èn leefbaar? 
 
Programma 
Het project Boerderij in Beeld is op 6 mei van start gegaan en duurt tot diep in 
het najaar. Iedere maand, tot en met oktober, vindt er een open 
Boerderijenroute plaats, waarbij boerderijen hun deuren openen voor 
deelnemers aan de excursie. In mei en juni volgt een wekelijkse wandelexcursie 
in samenwerking met Openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum. Na de 
zomer staat onder meer op landgoed Verhildersum een fototentoonstelling op 
stapel van fotografen Harry Cock en Marieke Kijk in de Vegte. Zij gingen beiden 
met de opdracht op pad om het hedendaagse leven op een Groninger boerderij 
in al haar facetten vast te leggen.  
Het volledige programma is te vinden op de website www.boerderij-in-
beeld.nl.   
_________________________________________________________________ 
Redactie: voor meer informatie, interviewverzoeken en / of beeldmateriaal 
kunt u contact opnemen met Podium tekst en communicatie (Renate Dokter) 
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op 06 – 51 99 90 09 of  podiumtekst@gmail.com of met projectleider Gitta op 
den Akker, 06 246 778 55 opdenakker@erfgoedpartners.nl 
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