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In de steekproef van 209 groene rijksmonumenten is de provincie Gelderland het meest
vertegenwoordigd (36). De waargenomen groene monumenten in Zuid-Holland verkeren
verhoudingsgewijs vaker in een goede en die in Groningen vaker in een matige staat van
onderhoud.
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In bovenstaande grafieken is het aantal steekproefobjecten en de onderhoudsstaat van
de steekproefobjecten per provincie weergegeven.

Meeste groene monumenten uit de steekproef in Gelderland
In de steekproef van 209 groene rijksmonumenten is de provincie Gelderland het meest
vertegenwoordigd met 36 monumenten (17% van de totale steekproef). Flevoland,
Zeeland en Drenthe zijn het minst vertegenwoordigd in de steekproef met respectievelijk
0,8 en 8 groene monumenten.

Groene monumenten in Zuid-Holland het meest in een goede staat
Bij de groene monumenten uit de steekproef in de provincie Zuid-Holland werd naar
verhouding vaker een goede onderhoudsstaat geconstateerd: 9 van de 24 monumenten
(37,5%). In Noord-Brabant, Limburg en Zeeland verkeert het grootste deel in een redelijke
staat, respectievelijk 93%, 88% en 80%. In deze provincies werd geen enkel groen
monument in matige staat aangetroffen. In Groningen was het aandeel in matige staat
naar verhouding het grootst, namelijk 4 van de 10 groene monumenten (40%). Hier
werden in de steekproef, evenmin als in Drenthe, geen monumenten in goede staat
aangetroffen. In Drenthe hadden 6 van de 8 groene monumenten een redelijke
onderhoudsstaat.
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Verantwoording:
Het onderzoek is uitgevoerd middels een steekproef, waarbij uit elke
deelpopulatie een deel van de eenheden is ingeloot. In deze stratificatie zijn
alleen de categorieën groen erfgoed meegenomen, niet de provincies of type
eigenaren.
Zie voor meer informatie de onderwerpspagina Groen Erfgoed.
(http://erfgoedmonitor.nl/onderwerpen/groen-erfgoed)

