
 Erven & Tuinen Westerkwartier

Workshops - Tuinadvies - Uitvoering

Woont u in het buitengebied en wilt u aan de slag met uw erf of tuin? 

Dan is het project Erven & Tuinen Westerkwartier  voor u interessant. 



ERVEN-TUINENWESTERKWARTIER.NL

Woont u in het buitengebied van de gemeente Leek, Zuidhorn, Marum of Grootegast en wilt u aan de slag met uw erf of tuin? 

Dan is het project Erven & Tuinen Westerkwartier  voor u interessant. U kunt deelnemen aan workshops, tuinadvies krijgen bij u thuis 

en er is subsidie voor streekeigen beplanting, fruitbomen en vlinder- en bijenplanten. 

Een mooi landschap en natuur dicht bij huis maken het prettig wonen in het Westerkwartier. Er zijn prachtige (boeren)erven en 

landelijke tuinen met streekeigen beplanting, een boomgaard bij het huis en boerentuinplanten. Als deze op een natuurvriendelijke 

manier onderhouden worden, zijn dit paradijsjes voor tuinvogels, vlinders, bijen en allerlei andere insecten. Met praktische informatie 

en daadwerkelijke uitvoering is dit project voor boeren en buitenlui , die aan de slag willen met hun erf en tuin. 

Wat kunt u gaan doen? 

De workshop inrichting en onderhoud erf & tuin volgen

Meedoen met de workshop snoeien van fruitbomen 

Meegaan met excursies langs bijzondere erven en natuurtuinen

Deelnemers kunnen gebruik maken van subsidie voor beplanting en uitvoering, mede mogelijk gemaakt door de provincie Groningen 

en de gemeenten Leek, Marum, Grootegast en Zuidhorn, vanaf 2019 gemeente Westerkwartier. 

Interesse? Kijk voor actuele informatie, overige activiteiten en een workshop bij u in de buurt op:

Erven & Tuinen Westerkwartier is een initiatief van Het NoorderErf en IVN in het Westerkwartier i.s.m. De Baggelhof en Ninabel.

Wij zetten ons in voor een mooier landschap en meer natuur dicht bij huis. Contactpersoon: Stieneke van der Wal 06-83972103

      Erven & Tuinen Westerkwartier

Wat krijgt u vervolgens aangeboden?

Tuinadvies op maat bij u thuis

Streekeigen beplanting, bijen - en vlinderplanten en fruitbomen

Uitvoering van aanplant - en snoeiwerkzaamheden 

https://hetnoordererf.nl/
https://www.ivn.nl/
http://www.ninabel.nl/bijen-vlinder-planten/home/tuin.php
http://www.baggelhof.nl/
http://erven-tuinenwesterkwartier.nl/



