De voordelen van Streekeigen huis en erf:
- Gratis en vrijblijvend advies over een streekeigen beplanting en bebouwing
van uw erf.
- Subsidie bij de uitvoering van het advies.
- Concrete plannen, klaar voor uitvoering.
- Monumentenwacht en Landschap Overijssel begeleiden de uitvoering.
- De erven in Overijssel houden hun streekeigen karakter!

Meer informatie
Bent u eigenaar van een erf in het buitengebied van Overijssel? Wilt u uw erf op
een streekeigen manier opknappen of wijzigen? Neemt u dan contact op met uw
gemeente om te kijken of zij de regeling Streekeigen huis en erf aanbiedt.
Wij werken graag met u samen aan een streekeigen erf!
Streekeigen huis en erf is een initiatief van de provincie Overijssel en de gemeenten.
Zij willen hiermee de cultuurhistorische identiteit van Overijssel stimuleren
en versterken. Landschap Overijssel, de Monumentenwacht en Het Oversticht
begeleiden bij de uitvoering van dit project.
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De regeling Streekeigen huis en erf geldt alleen voor erven.
Wilt u buiten uw erf een landschapselement laten opknappen?
Kijkt u dan op www.groeneblauwedienstenoverijssel.nl.

Advies en subsidie voor erf en bebouwing in Overijssel

Streekeigen erven, woningen,
boerderijen en schuren in Overijssel!
Bezit u een erf in het buitengebied van Overijssel? En vindt u het
belangrijk dat uw erf, boerderij en/of bijgebouwen een streekeigen
karakter houden of krijgen? De regeling Streekeigen huis en erf helpt
u daarbij, met een deskundig advies en financiële steun!

Hoe werkt Streekeigen huis en erf?
Streekeigen huis en erf is voor u als eigenaar van een erf een mooie stimulans om
uw karakteristieke boerderij en/of erf op te knappen. U kunt gevels, (rieten) daken en
cultuurhistorische elementen aan het pand herstellen. Maar ook een stookhok,
bakhuis of hooiberg op het erf, en de erfbeplanting.
Wilt u uw erf wel opknappen maar weet u niet hoe u dat moet aanpakken?
Met Streekeigen huis en erf krijgt u gratis advies én subsidie als u het advies uitvoert.
Het advies kan gaan over drie zaken:

Veel mensen willen hun erf en huis graag opknappen op een manier die past bij

- herstel van de bebouwing (rood),

de streek. Dat er bijvoorbeeld geen coniferen thuishoren op een erf, dat weten

- aanleg of herstel van streekeigen erfbeplanting (groen) én

de meeste mensen wel. Maar verder? Hoe knapt u een oud bakhuisje op? Welke

- historische elementen (geel) op de erven.

beplanting hoort van oorsprong op een erf? En welke kleuren passen in Overijssel
bij luiken en windveren?

Rood advies
Karakteristieke vensterbanken, windveren, niendeuren, daken en kozijnen.

Streekeigen huis en erf biedt u als particuliere eigenaar de mogelijkheid om hierover

Door ze op te knappen versterkt u de waarde van de hoofd- en bijgebouwen

een gratis advies te krijgen. En subsidie bij de uitvoering van dat advies. Zo houdt

op uw erf. De Monumentenwacht adviseert u er graag over.

of krijgt uw erf een streekeigen karakter. Uw erf blijft de verhalen over vroeger
gebruik met zich meedragen. En u kunt daar uw eigen verhaal van nu aan toevoegen!

Streekeigen karakter

Groen advies
Welke beplanting hoort thuis in Overijssel en past het beste bij uw erf?
Landschap Overijssel kan u hierover adviseren. Het kan gaan om advies over de aanleg

Vroeger lag de inrichting van een erf min of meer vast. Veel bebouwing en

van nieuwe streekeigen beplanting zoals boomgaarden, hagen, solitaire bomen en

beplanting had een praktisch nut en men hield vast aan gewoonten van de streek.

erfbosjes. Of u kunt advies krijgen over het herstellen van de huidige beplanting.

Daardoor ontstond het streekeigen karakter. Tegenwoordig hebben mensen meer

Denk aan het snoeien van bomen en struiken, het weghalen van bepaalde beplanting

behoefte om iets persoonlijks aan een erf toe te voegen. Ook dat kan tot goede

en het verdere onderhoud.

resultaten leiden. Immers, Overijssel hoeft geen openluchtmuseum te worden.
Maar het is wel mooi als erven worden opgeknapt met oog voor de streek waarin

Geel advies

ze liggen. Zodat Overijssel het streekeigen karakter houdt dat de inwoners en

Staat er op uw erf nog een bakhuisje of waterput? Een aardappelkelder, kippenhok,

toeristen zo waarderen.

hooiberg of duiventil? Het zijn streekeigen cultuurhistorische elementen die het
opknappen waard zijn. De Monumentenwacht kan u adviseren over de restauratie
van deze historische elementen.

