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Boerenerven vormen groene oasen in het 
weidse Noord-Groningse buitengebied. 
Toch kunnen veel erven een stuk groe-
ner, constateert Stieneke van der Wal. 
Als zelfstandig erfontwerper adviseert ze 
over de erfbeplanting van boerenerven. 
Wierde & Dijk schakelt haar in voor het 
nieuwe project ‘(Boeren)erven, als stap-
stenen van de natuur’. Ze is een warm 
pleitbezorger van streekeigen beplanting. 
“Die bomen en struiken horen van ouds-
her in ons landschap thuis. Dat is niet 
voor niets. Ze zijn sterk en kunnen tegen 
de gure zilte zeewind”, vertelt Van der 
Wal. Menig sierstruik en -boom uit het 
tuincentrum legt volgens haar op de open 
Groningse klei het loodje. 

VAN VADER OP ZOON

De kennis over streekeigen erfbeplanting 
verdwijnt langzaam uit het platteland. 
“Vroeger wist elke boerenzoon hoe en 
welke bomen je moest aanplanten en on-
derhouden. Dat werd van vader op zoon 
doorgegeven. Er was ook niets anders te 
krijgen aan beplanting. Bomen en strui-
ken waren onderdeel van het bedrijf. Ze 
boden beschutting tegen wind en lever-
den hout voor gereedschap, klompen, de 
kachel en de bouw van stallen.” Met het 
verdwijnen van deze functies raakt ook 
de kennis in de vergetelheid. Het gevolg 
komt ze veelvuldig tegen: kalere erven, 
met weinig bomen en struiken. “Sommige 
erfeigenaren zitten voor het gemak toch 
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Roze metselbij op blauwe druifjes, een stinsenplant die veelvuldig voorkomt op boerenerven

‘We helpen eigenaren met  
streekeigen erfbeplanting’ 
Boerenerven nóg groener krijgen. Om dat te bereiken, staat Wierde & Dijk erfeigenaren in het buitengebied bij, zowel 
boeren als burgers. Met workshops, tuinadvies en subsidies voor erfbeplanting. Uiteindelijk doel: het vergroten van de 
biodiversiteit op boerenerven. Want een natuurrijk erf trekt vogels, vlinders en wilde bijen aan. Interesse? Geef je alvast 
vrijblijvend op als belangstellende.

Stieneke van der Wal



liever op de zitgrasmaaier met een monotone grasmat als  
resultaat.” Een streekeigen beplanting verhoogt de biodiversi-
teit. Bloeiende en besdragende struiken, vruchtdragende bomen 
en bijen- en vlinderplanten zorgen voor meer vogels, zoogdieren 
en insecten op het boerenerf.

DRIETRAPSRAKET

Wierde & Dijk maakt zich sterk om de kennis over streekeigen 
erfbeplanting af te stoffen. “We willen erfeigenaren in het bui-
tengebied inspireren en helpen om hun erf te vergroenen”, legt 
ze uit. Het project is opgezet als een drietrapsraket. Als eerste 
trap verzorgt Van der Wal driedelige workshops. “We starten 
met een theorieavond. Daarna laat ik tijdens een excursieoch-
tend meerdere boerenerven zien, waar de deelnemers ideeën 
kunnen opdoen. Bij de praktijkochtend gaan we praktisch aan 
de slag met het planten en snoeien van bomen en struiken.” 

PERSOONLIJK TUINADVIES

Van der Wal verzorgde eerder een soortgelijke cursus voor 
Wierde & Dijk. Een groot succes, maar toch bleef bij sommige 
deelnemers de erfbeplanting steken bij goede voornemens. 
Nieuw zijn daarom de twee vervolgstappen. “We ondersteunen 
de deelnemers nu ook bij de realisatie”, vertelt ze. Tweede trap 
is een persoonlijk tuinadvies. Bij alle deelnemers komt ze langs 
om de wensen en mogelijkheden te bespreken. Op basis daar-
van wordt een beplantinglijst ingevuld. Derde trap: de aankoop. 
Ook daarbij biedt Wierde & Dijk een helpende hand, zowel finan-
cieel als organisatorisch. “We regelen subsidies om de bomen 
en planten aan te kopen. Ook zorgen we dat de beplanting bij 
de deelnemers komt. Ze kunnen het dan zelf of samen met een 
hovenier aanplanten.”
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WESTERKWARTIER

Dat de aanpak werkt, bewijst het Westerkwartier. Daar loopt 
sinds drie jaar het project ‘Erven & Tuinen Westerkwartier’. 
Ruim 180 deelnemers namen er al deel aan de workshops, ze 
kregen een tuinadvies en subsidie voor streekeigen beplanting. 
Elf keer gaf ze de workshop. “Jong en oud, man en vrouw: tel-
kens haakt een gemêleerd gezelschap aan. Deelnemers zijn en-
thousiast. Ze motiveren elkaar en houden ook nadien contact.” 
Het project voor Wierde & Dijk staat in de steigers, maar een 
startdatum is nog niet rond. Het wachten is op groen licht voor 
een aantal subsidies. “We hebben een subsidie binnen van  
Toukomst, een initiatief van het Nationaal Programma Gronin-
gen. Met andere partijen, waaronder enkele overheden, zijn 
we in gesprek. We hebben het volste vertrouwen dat het gaat 
lukken.” Van der Wal wil concrete resultaten boeken. “Omdat 
binnen het project daadwerkelijk wordt aangeplant, zijn de 
resultaten straks duidelijk zichtbaar. Dit project maakt het 
landschap nóg aantrekkelijker en groener.” 

BELANGSTELLING? GEEF JE GRATIS EN  

VRIJBLIJVEND OP!

Wierde & Dijk wil het liefst deze winter al beginnen. Burgers en 
boeren, leden en niet-leden van Wierde & Dijk: alle erfeigenaren 
die in het buitengebied wonen mogen zich aanmelden. In totaal 
mikt Wierde & Dijk voor de komende drie jaar op minimaal 
honderdvijftig deelnemers. Opgeven als belangstellende kan 
alvast. Stuur een e-mail naar info@wierde-en-dijk.nl. “Laat weten 
of je belangstelling hebt. Dan houden we je op de hoogte. Je 
aanmelding is gratis en vrijblijvend.” ■

Workshop in het Westerkwartier



Onder onze voeten borrelt het water, het stroomt

in stainen piepkes door een betonnen uitlater de sloot in.

Stain werd kunststof, het water bleef stromen.

Het slootje, krom en vol riet, verdwijnt in de verte, 

komt samen met een andere sloot of 

mondt uit in een grotere, een tocht. 

Tussen rietstengels door zoekt het water zijn weg.

Wie goed luistert hoort het gemurmel.

Wie goed kijkt ziet dikkopje en stekelbaarsje in de schemerige veiligheid.

Zij zien hoog boven hen 

tussen het wuivende riet een libelle, een vlinder 

en de zingende blauwborst.

Aangetrokken door de Waterwolf,

stroomt het water door duikers en maren,

golft langs de oevers van het grijze Lauwersmeer en wordt uitgespuwd 

naar de zoute zee.

Ik kom weer terug, zegt het water...

C O L U M N

IEDEREEN KAN HELPEN

Voor de lezers van de nieuwsbrief geeft Stieneke van der Wal 
alvast enkele tips waarmee ze zelf bij kunnen dragen aan een 
mooier landschap. “Laat de natuur dicht bij huis komen”, zegt 
ze. “Op ieder erf is het mogelijk om meer natuur te krijgen, ook 
met kleine ingrepen. Dat kan door het planten van een linde, 

HET NUT VAN RIETSLOTEN

P i e t  G l a s

Mus in de meidoorn

appelboom of meidoorn, door te zorgen voor planten die bijen 
en vlinders aantrekken en door een rommelhoekje te creëren. 
In zo’n rommelhoekje schuilen egels en maken winterkonink-
jes hun nestje. Ook wat minder frequent grasmaaien heeft 
direct effect op de biodiversiteit.”

Stieneke van der Wal:

‘We willen erfeigenaren in het  
buitengebied inspireren en helpen  

om hun erf te vergroenen.’


