
 

 
 
  

 

 

Provincia Groningen (NL) gazduiește cea de-a 3-a Vizită de studiu  

din cadrul proiectului  MOMAr  

 

Proiectul  MOMAr (Modele de management pentru patrimoniul rural unic) a efectuat cea de-a 3 

a vizita de studiu in provincia Groningen (Olanda), in perioada 27-28 aprilie, pentru experimentarea 

bunelor practici din domeniul managementului patrimoniului cultural, identificate si prezentate in cadrul 

conferintelor online. 

Vizita a reprezentat un real succes, reunind 28 de experți în patrimoniu cultural și natural din 

cinci zone rurale ale tarilor partenere - Guvernul Provinciei Zaragoza (Spania)- lider de proiect, Agenția 

de Dezvoltare Regională a Boemiei de Sud (Cehia), Ministerul Dezvoltării Regionale și Transporturilor 

din Saxonia (Germania), Unitatea Administrativă Teritorială Județul Mehedinți (România) și 

bineinteles,  Provincia Groningen (Olanda),  în calitate de gazdă a evenimentului. 

 

 
 

Această vizită de studiu este cea de-a treia dintr-un total de patru și a vizat schimbul de cunoștințe 

privind modelele de management al patrimoniului între teritoriile europene. Obiectivul final il constituie 

importarea  bunelor practici in cate un Plan de acțiune dezvoltat de fiecare partener cu noi propuneri de 

îmbunătățire a instrumentelor de politica. 

Primire călduroasă 

Grupul de experți a fost întâmpinat la Sediul central al Provinciei Groningen de către echipa 

olandeză condusă de Monique Antonis, șefa echipei Patrimoniu, Calitate Spațială și Peisaj și Richard 

Veenstra, consilier principal pentru politici de patrimoniu al Provinciei Groningen, care a oferit  un tur 

al părții istorice a clădirii. 

 

Patrimoniu vechi, noi utilizări 

Reabilitarea patrimoniului istoric pentru noi utilizări sociale și educaționale în beneficiul comunităților 

locale, prin cooperarea dintre administrația publică și entitatile private, a marcat vizitele de studiu. 



 

 
 
  

 

Prima oprire a fost Maarhuizen. Pe vremuri era un sat vechi construit pe o movilă de locuințe. 

În prezent, Fundația Enne Jans Heerd, care gestionează renovarea uneia dintre vechile sale ferme, a 

oferit o vizită a clădirii si hambarelor în reabilitare și a explicat istoria locului precum și noua lor 

destinatie: punct de întâlnire intre cultură și natură, cât mai accesibil. 

Apoi, grupul a vizitat una dintre cele 99 de biserici -majoritatea medievale – adminístrate de Fundația 

pentru Biserici Istorice din Groningen. Acolo, spațiul religios a devenit un loc comunitar, deschis 

publicului și dedicat scopurilor sociale. Dovadă în acest sens este expoziția „Fest! În Vest și Est”, 

organizata într-un turn medieval renovat, parte a proiectului Kirk School, un program educațional care 

urmareste crearea unui dialog intercultural pentru copii, pentru a genera înțelegere si acceptare reciprocă. 

 

Echipa MOMAr a avut parte de o experiență interactivă in cadrul acestei expozitii interculturale, 

printr- un dialog fără prejudecăți, deschis asupra punctelor comune ale diferitelor sarbatori religioase 

(catolică, evreiască și musulmană). 

Un alt punct de interes l-a reprezentat Marea Wadden, cel mai mare sistem de maree din lume, 

inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, atat pentru valorile sale geologice și ecologice unice, cat  și 

pentru diversitatea sa biologică ridicată. 

 

În a doua zi a vizitei de studiu, MOMAr s-a concentrat asupra Municipiului Oldambt, de lângă 

granița cu Germania. Această zonă a fost considerată coșul de pâine al Olandei cu zeci de ani în urmă 

datorită pământului său fertil. Cu toate acestea, depopularea și declinul agriculturii locale au lăsat sute 

de ferme monumentale abandonate sau în pericol serios de prăbușire. Pe lângă acest proces de degradare, 

au aparut noi provocari: cutremurele, în mare parte cauzate de extracția gazelor și oxidarea pământului 

care provoacă o tasare semnificativă a terenului. Provocarea costisitoare a reconstrucției și reabilitării 

este abordata deopotriva de proprietarii privati fermelor si administrațiile publice. 

 

Experții internaționali au putut observa direct acest fapt, prin vizita la cele două ferme reabilitate 

și renovate pentru noi utilizări, în special pentru turism, precum și la două biserici afectate de marele 

cutremur din 2012 și reabilitate în prezent. 

In continuare, MOMAr se pregătește pentru ultima sa vizită de studiu din luna iunie, gazduita în județul 

Mehedinți, România. 

 
Despre MOMAR: 
“MOMAr - Models of Management for Singular Rural Heritage“ este un proiect finanțat de  Uniunea Europeană în cadrul 

Programului Interreg Europe.  

MOMAr inseamnă furnizarea unei gândiri strategice pentru utilizarea resurselor culturale și naturale, alăturând toți actorii 

implicați în managementul resurselor și creând modele de dezvoltare economică și socială sustenabile, favorizând astfel 

identitatea zonelor rurale fără a copia sau a transfera modele din alte medii, ci adaptându-le teritorial. 

Proiectul evidențiază existența unor teritorii cu probleme - depopularea, îmbătrânirea populaţiei, neutilizarea resurselor - a 

căror identitate este totuși marcată de un patrimoniu bogat, excepțional, în unele cazuri chiar patrimoniu UNESCO, și ale 

căror entități de management fie nu au finalizat definirea modelelor de acțiune din punct de vedere cultural și al resurselor 

naturale, fie modelele împrumutate nu corespund realității teritoriale. 

 
Vizitați-ne: www.interregeurope.eu/momar  

                   http:// twitter.com/momarinterreg  

                   http://www.facebook.com/momarinterreg/   

                   http://www.instagram.com/momarinterreg/  
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