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Europese samenwerking cultureel erfgoed  
Sinds een half jaar werkt de provincie Groningen met vijf Europese landen samen aan 
behoud en ontwikkeling van erfgoed: het Interreg Europe project 'Models of Management 
for Singular Rural Heritage (MOMAr)'.  
 
In oktober wordt een webinar georganiseerd rondom het thema het thema: "Heritage 
further than tourism: a sustainable future". Dit webinar is de tweede bijeenkomst na de 
officiële start in de provincie Zaragoza, georganiseerd door de Lead Partner Spanje. 
Vanwege het COVID-19 virus gaat het dit jaar geplande bezoek aan Groningen niet door. 
Het partnerschap MOMAr wil de excursie in 2012 alsnog te organiseren. Omdat 'het zien 
met eigen ogen' en beleving erg belangrijk is bij erfgoed.  
 
Kennis delen 
De zes regionale overheden hebben de handen ineengeslagen omdat ze voor de uitdaging 
staan van vergelijkbare vraagstukken. Naast dalende bevolkingsaantallen spelen er grote 
landschappelijke ontwikkelingen zoals de energie- en landbouwtransitie, klimaatadaptatie 
en in Groningen daarnaast nog aardbevingen en bodemdaling. Wat de regio's ook bindt is 
hun uitzonderlijke dichtheid en kwaliteit aan erfgoed en landschappelijke kwaliteit. Hoe 
kunnen we deze schat aan cultureel erfgoed behouden en ontwikkelen bij de aanpak van 
deze vraagstukken?  
 
Management modellen voor uniek ruraal erfgoed 
Het project duurt 3.5 jaar. Door uitwisseling van goede voorbeelden en verbeterpunten en 
met verdiepende gebiedsbezoeken en conferenties wordt gewerkt aan beleidsverbetering 
en het opstellen van uitvoeringsprogramma's voor het behoud en de ontwikkeling van 
erfgoed. Samenwerking, internationaal én lokaal, staat hierbij centraal. Bij het project 
worden door de provincie samenwerkingspartners uit Groningen betrokken. Kennis en 
ervaring wordt gedeeld tijdens verschillende bijeenkomsten en de nieuwsbrief.  
 
Contact: 
Janneke Verdijk - Provincie Groningen 
j.verdijk@provinciegroningen.nl  

 
Over MOMAr 
Models of Management for Singular Rural Heritage (MOMAr) is een Interreg Europe programma gefinancierd 
door de Europese Unie. MOMAr ontwikkeld strategische manieren hoe om te gaan met cultureel erfgoed ten 
tijde van grote maatschappelijke- en landschappelijke vraagstukken: krimp, ontgroening en vergrijzing, 
terugloop in voorzieningen. De samenwerkende regio's hebben alle een schat aan uniek erfgoed waaronder 
UNESCO werelderfgoed. Als verantwoordelijke organisaties brengen zij beleid en werkwijzen in, om deze te 
verbeteren en aan te scherpen, en om lerend met elkaar op te trekken.   
De partners zijn Lead Partner Zaragoza (Spanje), de Provincie Groningen (Nederland), Mehedinti (Roemenië), 
Zuid-Bohemen (Tsjechië), Corsica (Frankrijk) en Saksen-Anhalt (Duitsland). 
 
Meer weten: 
www.interregeurope.eu/momar      
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https://twitter.com/momarinterreg     

https://www.facebook.com/momarinterreg/ 

https://www.instagram.com/momarinterreg/  
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