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Boerderij in Beeld van start
Met het project Boerderij in Beeld geven Erfgoedpartners en de Boerderijenstichting Groningen
stof tot nadenken over de boerderij als cultuurhistorische drager van de identiteit van het
Groninger platteland. Vragen als ‘wat behelst het moderne boeren en wat betekent dit voor
boerderij en erf’ en ‘ hoe willen we dat het Groninger landschap en haar iconen - de boerderijen er uit gaat zien?’ worden voorgelegd aan het publiek. Met excursies, fototentoonstellingen en
diverse randprogramma’s. De aftrap van het project is op 6 mei.
Doel van Boerderij in Beeld is bij te dragen aan een grotere bewustwording en het stimuleren van het
denken over de aanblik van het Groningse platteland en haar boerderijen. “De historische
boerderijen staan onder druk. ” licht projectleider Gitta op den Akker toe. “Niet alleen agrarische
ontwikkelingen spelen een rol, maar ook maatschappelijke ontwikkelingen als krimp en
energietransitie of externe factoren zoals de aardbevingen en de asbestsanering. Dit alles samen
versnelt de besluitvorming rond restauratie, sloop en nieuwbouw. Dat heeft gevolgen voor de
ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied, waarin de Groninger boerderijen zo’n beeldbepalende
factor zijn.”
Boerderij in Beeld is nadrukkelijk nièt een nostalgisch project. De historische Groninger boerderijen
zijn levend erfgoed: ze zijn in gebruik en er wordt gewoond en gewerkt. Met de verschillende
activiteiten geeft het project daarom inzicht in actuele ontwikkelingen. Het kijkt hierbij naar
verleden, heden én toekomst. Het laat het publiek meedenken over het landschap en het aanzien
daarvan dat hen zo vertrouwd is, maar waarvan het niet langer vanzelfsprekend is dat het in zijn
huidige vorm blijft bestaan.
Programma
Het project Boerderij in Beeld gaat op 6 mei van start en duurt tot diep in het najaar. “Op dit moment
zijn we druk bezig om de verschillende elementen van het programma definitief te maken,” vertelt
Op den Akker. “We beginnen op 6 mei met de Open Boerderijenroutes. Iedere maand, tot en met
oktober, zet een boerderij haar deuren open zodat het publiek kennis kan maken met het moderne
boerenbedrijf maar ook met herbestemming en nieuwbouw.” De eerste route voert door het
Oldambt. Aanmelden kan via info@erfgoedpartners.nl, tel. 050-313 00 52.
Daarna volgen verschillende publieksactiviteiten in samenwerking met regionale musea zoals het
Openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum. Op landgoed Verhildersum staat na de zomer 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 de Groninger boerderij in al haar
facetten vast te leggen. Het volledige programma is vanaf begin mei te vinden op de website
boerderij-in-beeld.nl. Dit programma wordt voortdurend aangevuld.
Voor meer informatie over het project: opdenakker@erfgoedpartners.nl
__________________________________________________________________________________
Redactie: voor meer informatie, interviewverzoeken en / of beeldmateriaal kunt u contact opnemen
met Podium tekst en communicatie (Renate Dokter) op 06 – 51 99 90 09 of
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podiumtekst@gmail.com. De foto is van Marieke Kijk in de Vegte is – onder naamsvermelding –
rechtenvrij te gebruiken.
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