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Nog fraaier landschap met 
Mooi Heem van Wierde & Dijk

NOORD-GRONINGEN  - Door 
de workshops van het erven-
project Mooi Heem, die mo-
menteel worden gegeven door 
Wierde & Dijk, de vereniging 
voor Agrarisch Natuur- en 
Landschapsbeheer, wordt 
Noord-Groningen nog mooier. 
Het doel is om de erven, zowel 
van boeren als van particu-
lieren, in de gemeenten Het 
Hogeland en Eemsdelta nog 
groener en aantrekkelijker te 
maken. 

door Janny de Weijs
Marian van Dongen, bestuurs-
lid van Wierde & Dijk, en Stie-
neke van de Wal van Het Noor-
dererf geven tekst en uitleg 
over het project. Het tweetal 
vertelt dat de workshops, die 
inmiddels van start zijn gegaan, 
bestaan uit drie onderdelen. 
In de eerste plaats gaat het 
om lessen over de inrichting 
en het onderhoud van erven. 
Tijdens een theorieavond 
wordt verteld over de keuzes 
voor beplanting en ook wat die 
betekenen voor het onderhoud 
van het erf. Daarna volgt er 
een excursie-ochtend, waarbij 
meerdere erven worden be-
zocht en waar de deelnemers 
ideeën opdoen over inrichting 
en natuurvriendelijk onder-
houd. In het najaar is er nog 
het praktijkonderdeel, waarbij 
de deelnemers  veel te weten 
komen over het snoeien en aan-
planten van bomen en struiken. 
Inmiddels zijn er twee theo-
rieavonden geweest. De eerste 
vond plaats in het dorpshuis 
van Huizinge, de tweede in het 
dorpshuis van Schouwerzijl. 
Dat de tweede avond al kon 
worden gehouden was een ech-
te opsteker, want die was oor-
spronkelijk pas gepland voor 
de tweede helft van dit jaar.

Persoonlijk tuinadvies
Het tweede aspect is dat de 
deelnemers een persoonlijk 
tuinadvies krijgen. Dat gebeurt 
bij de deelnemers thuis. Dat 
biedt de mogelijkheid om de 
kansen en mogelijkheden op 
elk afzonderlijk erf goed te 

kunnen bespreken. Elk erf is 
immers anders. Aan de orde 
komt dan ook welke streek-
eigen bomen en struiken er 
kunnen worden aangeschaft. 
,,Daarbij wordt duidelijk dat 
een erf wezenlijks iets anders 
is dan een tuin”, vertelt Marian 
van Dongen. Voor de aanplant 
op erven is de keuze groot. In 
een eerste inventarisatie zijn 
174 plantensoorten aangetrof-
fen. Vele ervan hebben een 
positief effect op de aanwezig-
heid van de typische boeren-
landvlinders als de oranjetip 
en de kleine vuurvlinder.
Het derde aspect van Mooi 
Heem is dat de deelnemers 
subsidie kunnen krijgen bij 
de aankoop van streekeigen 
bomen, fruitbomen en struiken 
en kleine natuurmaatregelen, 
zoals nestkasten, waarmee 
ze hun erven vergroenen en 
aantrekkelijker maken. Wier-

de & Dijk regelt daarbij niet 
alleen de gedeeltelijke sub-
sidie maar ook de aankoop 
van de gewenste beplanting. 

Groene oases
Het is dus duidelijk dat niet 
alleen de eigenaren van de 

erven profiteren van Mooi 
Heem, maar zeker ook de plan-
ten en de dieren in het mooie 
gebied, waarin de erven met 
hun karakteristieke beplan-
tingen groene oases vormen. 
Na afloop van Mooi Heem zal 
er ook nog een interessant 
boekwerkje verschijnen, waar-
in de opgedane kennis hand-
zaam gepresenteerd wordt
Het is de bedoeling dat het 
project, dat dit jaar is begon-
nen, doorloopt tot en met 
2024. Er staan in totaal tien 
workshops voor minimaal 150 
erven gepland. Die workshops 
worden steeds op andere lo-
caties gehouden. Dat geldt 
zowel voor de theorielessen 
als voor de excursies. De 
impact van dit project voor 
het gebied zal groot zijn.
Door Mooi Heem zal de biodi-
versiteit in Noord-Groningen 
toenemen. Het is de bedoeling 

dat er op de erven inheemse 
en streekeigen bomen en strui-
ken worden geplant.  Daarbij 
is te denken aan bloeiende 
en bes- en vruchtdragende 
soorten. Ook planten, die aan-
trekkelijk zijn voor bijen en 
vlinders worden geadviseerd. 

Het mooie van streekeigen 
soorten is dat deze goed be-
stand zijn tegen de zilte en 
gure zeewinden. Ook leven 
er op streekeigen bomen en 
planten veel meer organismen 
dan op exoten. Stieneke van 
der Wal: ,,Op een streekeigen 
eikenboom leven wel 500 
soorten, op een plataan, die 
uitheems is, slechts vier.’’
Het startsein voor Mooi Heem 
werd in maart gegeven door 
gedeputeerde Johan Hamster. 
Hij kwam hiervoor naar Uithui-
zen om op het erf van Klaas en 
Annemarie Nienhuis-Roebroek 
een lindeboom te planten. Voor 
deze handeling was er vanuit 
de media veel aandacht. 
Intussen heeft er ook al een 
activiteit plaatsgevonden in 
het kader van Mooi Heem. Leo 
Stockmann nam de deelnemers 
onlangs mee naar de erven 
van Evert Smink en Piet Glas 

voor een vroegevogelexcursie. 
Deze activiteiten zijn bedoeld 
voor alle bewoners in een bui-
tengebied van de gemeentes 
Eemsdelta en Het Hogeland, 
Ze zijn divers van aard; van 
excursies tot lezingen. Aankon-
digingen van deze activiteiten 
zijn terug te vinden op de 
website van Wierde & Dijk.

Vraag van burger
Wierde & Dijk werd in 2000 
opgericht. Bijzonder daarbij 
was dat dat gebeurde naar 
aanleiding van een vraag van 
een burger, Hanny Hiddema uit 
Pieterburen, aan akkerbouwer 
Harm Westers uit Hornhui-
zen. Zij wilden weten wat de 
mogelijkheden waren om een 
wandelpad aan te kunnen en 
mogen leggen door het agra-
rische gebied. Zo kwam het 
dat Wierde & Dijk vanaf het 
begin een vereniging van en 
voor agrariërs en burgers is. 
Men zet projecten op, waarbij 
vrijwilligheid, inpasbaarheid 
en financiële onderbouwing 
belangrijke aandachtspunten 
zijn. Die projecten zijn prak-
tische uitwerkingen van de 
wens om de kloof tussen een 
verantwoorde economische 
bedrijfsvoering en een gewenst 
natuur en landschapsbeheer 
te overbruggen. Uitgangspunt 
daarbij is de overtuiging dat 
alleen een economische sterke 
landbouwsector zijn functie 
als drager van het (cultuur) 
landschap kan vervullen.
Meer informatie over het pro-
ject en de vereniging is te vin-
den op www.wierde-en-dijk.nl/.

	� Stieneke van der Wal (links) en Marian van Dongen zijn blij met het project.

	� De erven in Noord-Groningen worden omgetoverd tot groe-
ne oases.

Project loopt nog door 
tot en met 2024


